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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)

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
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 959 569 92 618
Наказ №557,постанова №102, постанова №373, Закон №1060-

XII?постанова №643, постанова №1096

2120 Нарахування на оплату праці 206 307 19 913
Наказ №557,постанова №102, постанова №373, Закон №1060-

XII?постанова №643, постанова №1096

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 24 135 12 500 розрахунки відповідно потреби установи

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1 000 740 розрахунки відповідно потреби установи

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 050 13 046 розрахунки відповідно потреби установи

2250 Видатки на відрядження 17 260 6 740 постанова №695,розрахунки відповідно потреби установи

2271 Оплата теплопостачання 160 865 48 967 розрахунки відповідно потреби установи

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 147 274 розрахунки відповідно потреби установи

2273 Оплата електроенергії 10 767 937 розрахунки відповідно потреби установи

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
0 0

2800 Інші поточні видатки 900 0

УСЬОГО 1 419 000 195 735



Одиниця виміру
2021 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

од. 1,00

грн. 1419000,00

од. 12,68

од. 7,58

осіб 240,00

осіб 240,00

грн. 111909,00

грн. 6306,00

грн. 5913,00

індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

3 4

1 064 162 0

228 794 0

25 631 0

1 062 0

37 223 0

18 330 0

173 734 0

№7 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 Забезпечення належного утримання  працівників та фунціонування ДЮСШ

Затрат

кількість ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету положення про відділ освіти 1,00

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету кошторис 1614735,00

кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету штатний розпис 12,68

 кількість тренерів штатний розпис 7,58

Продукту

середньорічна кількість учнів журнал обліку 240,00

кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях звіт 240,00

Ефективності

середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного працівника розрахунково 127345,00

середньомісячна заробітна плата працівника розрахунково 6901,00

середні витрати на навчально-тренувальну роботу, у розрахунку на одного учня розрахунково 6728,00

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 1 139 718 0

2120 Нарахування на оплату праці 245 039 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 990 0

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1 118 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 39 196 0

2250 Видатки на відрядження 19 302 0

2271 Оплата теплопостачання 184 332 0



3 399 0

11 628 0

956 0

1 564 919 0

Джерело інформації

2023 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників

4 7

положення про 

відділ освіти

кошторис

штатний розпис

штатний розпис

журнал обліку

звіт

розрахунково

розрахунково

розрахунково

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 606 0

2273 Оплата електроенергії 12 338 0

2800 Інші поточні видатки 1 006 0

УСЬОГО 1 672 645 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 ДЮСШ видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету
од.

обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету
грн.

кількість штатних працівників, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету
од.

 кількість тренерів од.

Продукту

середньорічна кількість учнів осіб

кількість учнів, що взяли участь у регіональних 

спортивних змаганнях
осіб

Ефективності

середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на 

одного працівника
грн.

середньомісячна заробітна плата працівника грн.

(прізвище та ініціали)

середні витрати на навчально-тренувальну 

роботу, у розрахунку на одного учня
грн.

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(підпис) (прізвище та ініціали)

№7 від 11.12.2020  р.

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

(підпис)


