
БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2020 -  2022 РОКИ додатковий ( Форма 2020-3 )

1. Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради 06 41326277
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, молоді і спорту 061 41326277
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23504000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та місцевого бюджету)
бюджету) бюджету) кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018 рік 
(звіт)

2В19 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
граничний обсяг необхідно

додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2111 Зароб ітна  плата 1 568 940 1 740 038 2 154 090 0

2120 Н арахування на оплату праці 341 816 382 808 474 398 0

2210 П редм ети, м атеріали, обладнання та  інвентар 57 274 39 796 45 790 0

2240 О плата  послуг (кр ім  ком унальних) 46 737 58 159 58 079 0

2250 В идатки  на в ідрядж ення 9 227 10 096 10 398 0

2272 О плата  вод опостачання  та  водов ідведення 2 821 3 642 4 335 0

2273 О плата  електроен ергії 0 42 683 45 881 0

2282
О крем і заходи по реал ізац ії держ авн их  
(регіональних) програм , не в ід несен і д о  заход ів 
розвитку

3 534 3 867 4 366 0

У С Ь О ГО 2 030 349 2 281 089 2 797 337 0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2020 рік(проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

2 1 5 1 2 3 4 5 6
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Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

індикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

1 2 3 4 5 6 7

У С Ь О ГО

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роказ̂ , та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

Начальник відділу 

Головний бухгалтер


