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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )

Відділ освіти Ватутінської міської ради 06 24417845

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Ватутінської міської ради 061 24417845

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23560000000

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік  за бюджетними програмами: 

Код Економічної 

класифікації

видатків бюджету / 

код Класифікації

кредитування 

бюджету

Найменування
2019 рік

(звіт)

2020 рік

(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
граничний обсяг

необхідно 

додатково+

1 2 5 6 7

2111 Заробітна плата 1 365 537 204 150
Наказ №557, постанова №1298, постанова№102, постанова №373, 

закон №1060-XII, постанова №643, постанова №1096, 

2120 Нарахування на оплату праці 245 797 36 747
Наказ №557, постанова №1298, постанова№102, постанова №373, 

закон №1060-XII, постанова №643, постанова №1096, 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29 075 21 670 розрахунки відповідно потреби установи та нормативних документів

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 107 321 18 620 розрахунки відповідно потреби установи та нормативних документів

2250 Видатки на відрядження 4 160 2 450 постанова №695, розрахунки відповідно потреби установи

2271 Оплата теплопостачання 68 555 20 869 розрахункова потреба установи та нормативні документи

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 877 251 розрахункова потреба установи та нормативні документи

2273 Оплата електроенергії 8 815 768 розрахункова потреба установи та нормативні документи

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг
413 36 розрахункова потреба установи та нормативні документи

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
0 0

2800 Інші поточні видатки 1 250 0

УСЬОГО 1 833 800 305 561



Одиниця виміру
2021 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

од. 1,00

од. 9,50

од. 9,50

од. 14,00

од. 560,00

од. 110,00

од. 2,00

од. 187,00

од. 1,00

од. 1,00

од. 4,00

од. 5,00

од. 13,00

од. 3,00

№6 від 11.12.2020  р.

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

№

з/п
Найменування Джерело інформації

2021 рік(проект) зміни у разі виділення 

додаткових коштів

1 2 4 6

1 Створення належних умов для діяльності працвників  та функціонування ценралізованої бухгалтерії

Затрат

кількість централізованих бухгалтерій положення про відділ освіти 1,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів звіт по мережі, штатах 9,50

всього - середньорічне число ставок звіт по мережі, штатах 9,50

Продукту

кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія договір про обслуговування 14,00

кількість особових рахунків підсумково 560,00

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії графік подання звітності 110,00

Ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії договір про обслуговування 2,00

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії посадові обов'язки 187,00

2 Створення належних умов для  діяльності працвників та функціонування господарської групи

Затрат

кількість груп централізованого господарського обслуговування положення про відділ освіти 1,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів звіт по мережі, штатах 1,00

середньорічне число штатних одиниць робітників звіт по мережі, штатах 4,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) звіт по мережі, штатах 5,00

Продукту

кількість установ, які обслуговуються працівниками господарчої групи
положення про централізоване 

господарство
13,00

Ефективності

кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи розрахунково 3,00

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

2) додаткові витрати на  2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної 

класифікації

видатків бюджету / 

код Класифікації

кредитування 

бюджету

Найменування

2022рік (прогноз) 2023рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки



індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

3 4

1 514 381 0

272 589 0

30 878 0

113 974 0

4 418 0

74 040 0

3 107 0

9 520 0

446 0

1 328 0

2 024 681 0

Джерело інформації

2023 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників

4 7

положення про 

відділ освіти

звіт по мережі, 

штатах

звіт по мережі, 

штатах

положення про 

відділ освіти

звіт по мережі, 

договір про 

обслуговування

підсумково

графік подання 

звітності

положення про 

відділ освіти

звіт по мережі, 

штатах

звіт по мережі, 

штатах

Код Економічної 

класифікації

видатків бюджету / 

код Класифікації

кредитування 

бюджету

Найменування Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

1 2 5 6 7

2111 Заробітна плата 1 621 902 0

2120 Нарахування на оплату праці 291 943 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 32 515 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 120 016 0

2250 Видатки на відрядження 4 653 0

2271 Оплата теплопостачання 78 556 0

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 297 0

2273 Оплата електроенергії 10 101 0

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг
0 0

2800 Інші поточні видатки 1 398 0

УСЬОГО 2 164 381 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№

з/п
Показники Одиниця виміру

2022 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників

2022 рік(прогноз) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

2023 рік(прогноз) зміни у разі 

передбачення додаткових коштів

Затрат

1 2 3 5 6 8

кількість централізованих бухгалтерій од.

середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од.

всього - середньорічне число ставок од.

кількість закладів,які обслуговує 

централізована бухгалтерія
од.

кількість особових рахунків од.

кількість складених звітів працівниками 

бухгалтерії
од.

кількість груп централізованого 

господарського обслуговування
од.

середньорічне число штатних одиниць од.

середньорічне число штатних одиниць 

спеціалістів
од.

кількість груп централізованого 

господарського обслуговування
од.

середньорічне число штатних одиниць 

робітників
од.



звіт по мережі, 

штатах

положення про 

централізоване 

господарство

договір про 

обслуговування

посадові обов'язки

розрахунково

Ефективності

кількість установ,які обслуговує 1 працівник 

централізованої бухгалтерії
од.

кількість особових рахунків,які обслуговує 1 

працівник централізованої бухгалтерії
од.

кількість установ, які обслуговує один 

працівник господарчої групи
од.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти Сергій БУРБЕЛО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(прізвище та ініціали)

№6 від 11.12.2020  р.

всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

Продукту

кількість установ, які обслуговуються 

працівниками господарчої групи
од.


