
1.  

2.  

3.  0160

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

граничний обсяг

3 4 5

45 368 56 666 98 000

45 368 56 666 98 000

Одиниця виміру
2023 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів

3 5

грн. 0,00

грн. 0,00

од. 0,00

відс. 0,00Відсоток кредиторської заборгованості що підлягає погашенню в поточному році Розрахунок 100,00

№1 від 31.01.2023  р.

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

Кількість послуг, які будуть погашені за рахунок кредиторської заборгованності Договір, акт наданих послуг 1,00

Якості

Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає погашеню в поточному році Договір, акт наданих послуг 3270,00

Ефективності

Загальний обсяг кредиторської заборгованості Договір, акт наданих послуг 3270,00

Продукту

1 2 4 6

Затрат

УСЬОГО 3 270

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) 3 270
Кредиторська заборгованость, що виникла станом на 01.01.2023 року 

та підлягає погашеню в поточному році

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+

3710160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, територіальних громадах
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 фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  
371 44108943

(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 фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  
37 44108943

(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

№1 від 31.01.2023  р.

Начальник управління Ірина АНТОНЮК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління Ірина АНТОНЮК

(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

Невиділення додаткових коштів на зазначені потреби може призвести до негативних наслідків, а саме до подовження строків погашення кредиторської заборгованності, що суперечить умовам угоди.

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+


