
1.  

2.  

3.  

3 4

13 089 73 771

2 880 16 229

6 425 0

22 394 90 000

Одиниця виміру
2021 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

од. 3,00

осіб 7,00

грн/рік 6379,00

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)

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)

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами

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 60 131 0

2120 Нарахування на оплату праці 13 229 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0

УСЬОГО 73 360 0

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 здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами  в умовах інклюзивного навчання

Затрат

кількість інклюзивних груп мережа закладу 0,00

Продукту

кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи мережа закладу 0,00

Ефективності

витрати загального фонду  на перебування 1 дитини в інклюзивній групі розрахунково 0,00



3 5

од. 5,00

осіб 6,00

тис.грн. 4784,00

індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

3 4

66 687 0

14 670 0

81 357 0

Джерело інформації

2023 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників

4 7

мережа закладу

мережа закладу

розрахунково
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1 2 4 6

2 Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами  в умовах інклюзивного навчання

Затрат

кількість інклюзивних класів мережа закладу 0,00

Продукту

кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах мережа закладу 0,00

Ефективності

видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу розрахунково 0,00

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 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

1 2 5 6 7

2111 Заробітна плата 71 421 0

2120 Нарахування на оплату праці 15 712 0

УСЬОГО 87 133 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

1 2 3 5 6 8

1 Створення належних умов для здобутя дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами  в умовах інклюзивного навчання

Затрат

кількість інклюзивних груп од.

Продукту

кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи осіб

Ефективності

витрати загального фонду  на перебування 1 

дитини в інклюзивній групі
грн/рік



4 7

мережа закладу

мережа закладу

розрахунково

2 Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами  в умовах інклюзивного навчання

Затрат
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1 2 3 5 6 8

кількість інклюзивних класів од.

Продукту

кількість учнів які навчаються в інклюзивних 

класах
осіб

(прізвище та ініціали)

Ефективності

видатки загального фонду на утримання 1 

учня інклюзивного класу
тис.грн.

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(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
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