
1.  

2.  

3.  0180

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

граничний обсяг

3 4 5

0 90 000 60 000

0 250 000 0

0 200 000 140 000

0 540 000 200 000

Одиниця виміру
2023 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

грн. 140000,00

грн. 60000,00

од. 75,00

од. 12,00

3 5

грн. 1866,66

№2 від 10.01.2023  р.

1 2 4 6

Середні витрати на виконання одного  виконавчого документу Розрахунок 2481,00

Кількість виконавчих листів на безспірне списання правничої допомоги Розрахунок 0,00

Ефективності

Продукту

Кількість виконавчих документів, що підлягають виконанню Розрахунок 2,00

Обсяг видатків на погашення судового збору та інших боргових зобов'язань Рішення сесії 4962,00

 Обсяг видатків на безспірне списання правничої допомоги Розрахунок 0,00

1 2 4 6

Затрат

УСЬОГО 4 962

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

№

з/п
Найменування Джерело інформації

2023 рік(проект) зміни у разі виділення 

додаткових коштів

2730 Інші виплати населенню 0

2800 Інші поточні видатки 4 962
Кредиторська заборгованість за 2022 рік по відшкодуванню судового 

збору за рішеннями суду

1 2 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік  за бюджетними програмами: 

Код Економічної 

класифікації

видатків бюджету / 

код Класифікації

кредитування 

бюджету

Найменування
2021 рік

(звіт)

2022 рік

(затверджено)

2023 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рікнеобхідно 

додатково+

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1558800000

(код 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)

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 
011 04379746

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

місцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 
01 04379746

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

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)



грн. 5000,00

відс. 100,00

відс. 100,00

індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

індикативні прогнозні 

показники

3 4 5

№2 від 10.01.2023  р.

Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний 

бухгалтер

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

УСЬОГО

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1 2 6 7

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

Додатково виділені кошти мають бути направлені на погашення кредиторської заборгованості. У разі того, якщо кошти не будуть виділені, то Фонтанська сільська рада матиме непогашену кредиторську 

заборгованість в розмірі 4 962,00рн. 

2) додаткові витрати на  2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної 

класифікації

видатків бюджету / 

код Класифікації

кредитування 

бюджету

Найменування

2024рік (прогноз) 2025рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 рокинеобхідно 

додатково+

Відсоток погашення судового збору та інших боргових зобов'язань Розрахунок 100,00

Відсоток погашення безспірного списання правничої допомоги Розрахунок 0,00

Середні витрати на безспірне списання однієї  правничої допомоги Розрахунок 0,00

Якості


