
1.  

2.  

3.  7130

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

граничний обсяг

3 4 5

0 196 000 0

0 196 000 0

Одиниця виміру
2023 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

грн. 196000,00

од. 4,00

грн. 49000,00

відс. 100,00відсотки виконання розрахунок 0,00

№2 від 16.02.2023  р.

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

середні витрати на розробку проекту 1 закладу розрахунок 0,00

Якості

кількість закладів розрахунок 0,00

Ефективності

обсяг видатків рішення виконавчого комітету 0,00

Продукту

1 2 4 6

Затрат

УСЬОГО 0

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

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+

0617130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 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)

Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області
061 43944723

(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 )

Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області
06 43944723

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

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)



індикативні прогнозні 

показники

необхідно 

додатково+

індикативні прогнозні 

показники

3 4 5

№2 від 16.02.2023  р.

Начальник Управління Валентина ЖУЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера Тетяна ПАЛІЙ

(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

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+


