
1.  

2.  

3.  

3 4

15 594 707 19 283 863

3 382 691 4 172 639

18 977 398 23 456 502

Одиниця виміру
2021 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

од. 6,00

од. 86,00

од. 176,34

од. 36,60

од. 212,94

осіб 1931,00

осіб 9,00

осіб 22,00

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)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

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)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
граничний обсяг

необхідно 

додатково+

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 23560000000

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

35 701 885 0

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)

43 556 300 0

1 2 5 6 7

2111 Заробітна плата

2 4 6

2120 Нарахування на оплату праці 7 854 415 0

УСЬОГО

Затрат

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

кількість закладів мережа закладів 0,00

кількість класів мережа закладів 0,00

середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу звіт по мережі, штатах 0,00

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу
звіт по мережі, штатах 0,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) звіт по мережі, штатах 0,00

Продукту

кількість учнів мережа закладів 0,00

середня кількість учнів на одного педагогічного працівника розрахунково 0,00

наповнюваність класів розрахунково 0,00



індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

3 4

39 593 390 0

870 546 0

40 463 936 0

Джерело інформації

2023 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників

4 7

мережа закладів

мережа закладів

звіт по мережі, 

штатах

звіт по мережі, 

штатах

звіт по мережі, 

штатах

мережа закладів

розрахунково

розрахунково

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 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

1 2 5 6 7

2111 Заробітна плата 42 404 521 0

2120 Нарахування на оплату праці 9 328 995 0

УСЬОГО 51 733 516 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 закладів од.

кількість класів од.

середньорічне число посадових ставок 

педагогічного персоналу
од.

середньорічне число штатних одиниць 

адмінперсоналу за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу

од.

всього - середньорічне число ставок (штатних 

одиниць)
од.

Продукту

кількість учнів осіб

середня кількість учнів на одного 

педагогічного працівника
осіб

(підпис) (прізвище та ініціали)

наповнюваність класів осіб

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(підпис) (прізвище та ініціали)

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



№11 від 25.12.2020  р.


