
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  

НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3) 

 
1. Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради__( 1 ) ( 1 )  
           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  

                                                                                                                                     місцевих бюджетів) 

2. Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 
                  (найменування відповідального виконавця)                                                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

                                                                                                               місцевих бюджетів) 

3. _Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю ( 1 ) (1 ) (1) ( 7) (6 ) ( 9 ) ( 3 )  
       (найменування бюджетної програми                                                                          (код Програмної класифікації видатків та кредитування 

     згідно з Типовою програмною класифікацією видатків                                              місцевих бюджетів) 

              та кредитування місцевих бюджетів)  

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою: 

(грн) 

Код Економічної класифікації видатків 

бюджету/  

код Класифікації кредитування 

бюджету 

Найменування 2018 рік  

(звіт) 

2019 рік 

(затверджено) 

2020 рік (проект) Обґрунтування 

необхідності 

додаткових коштів на 

2020 рік 

граничний  

обсяг 

необхідно 

додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6 7 

1117693 Інші заходи 

пов’язані з 

економічною 

діяльністю 

 71214,00 - 18000,00 Перевезення пільгових 

категорій дітей, з 

метою надання послуг 

оздоровлення в 

оздоровчих таборах 

Херсонщини 

       

КЕКВ 2240 Інші 

послуги(крім 

комунальних) 

- 41964,00  18000,00  



КЕКВ 2282   29250,00  18000,00  

 

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

 

№  

з/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Джерело інформації 2020рік (проект) у межах  

доведених граничних обсягів 

2020 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

 затрат     

 Обсяг витрат на 

перевезення пільгових 

категорій дітей 

Грн.. Кошторис видатків   18000,00 

 продукту     

 Кількість дітей , 

молоді,яким буде надано 

послуги з оздоровлення  

осіб довідка 40 40 

 ефективності     

 Середні витрати на 

перевезення однієї 

дитини 

Грн.. Загальний обсяг 

видатків / кількість 

дітей  

- 450,00 

 якості     

 Відсоток забезпечення 

послугами перевезення 

дітей пільгових категорій 

до місця оздоровлення в 

порівнянні з минулим 

роком 

% Кількість 

перевезень 

2019р/кількість 

перевезень 2020р. 

-  

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для 

забезпечення виконання бюджетної програми. У разі якщо додаткові кошти не будуть виділені відділ не матиме можливості 

виконати завдання передбачені  міською програмою оздоровлення дітей пільгових категорій . 

 



УСЬОГО       

 

2) додаткові витрати на 2021_–2022 роки за бюджетною програмою: 

(грн) 

Код Економічної 

класифікації видатків 

бюджету/  

код Класифікації 

кредитування бюджету 

Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Обґрунтування необхідності  

додаткових коштів на 2021_–

2022 роки 

індикативні  

прогнозні 

показники 

необхідно 

додатково 

(+) 

індикативні 

прогнозні 

показники 

необхідно 

додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6 7 

1117693  Інші заходи 

пов’язані з 

економічною 

діяльністю  

     

КЕКВ 2240   19440,00  20626,00 Перевезення пільгових 

категорій дітей, з метою 

надання послуг оздоровлення 

в оздоровчих таборах 

Херсонщини 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів: 

№ 

з/п 

Найменування Одиниц

я  

виміру 

Джерело інформації 2021 рік 

(прогноз) у 

межах 

доведених 

індикативн

их 

прогнозних 

показників 

2021рік 

(прогноз) зміни у 

разі 

передбачення 

додаткових 

коштів 

2022рік 

(прогноз) у 

межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

2022рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 затрат       



 Обсяг витрат на 

перевезення пільгових 

категорій дітей 

Грн.. Кошторис видатків   19440,00  20626,00 

 продукту       

 Кількість дітей , 

молоді,яким буде 

надано послуги з 

оздоровлення 

осіб довідка  40  40 

 ефективності       

 Середні витрати на 

перевезення однієї 

дитини 

Грн.. Загальний обсяг видатків 

/ кількість дітей  

 486,00  515,65 

 якості       

 Відсоток забезпечення 

послугами перевезення 

дітей пільгових 

категорій до місця 

оздоровлення в 

порівнянні з минулим 

роком 

% Кількість перевезень 

2019р /кількість 

перевезень 2020р. 

    

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___–20___ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 

для забезпечення виконання бюджетної програми 

УСЬОГО       

 

Керівник установи ______________________________  Н.М.Таран 

 (підпис) (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер ______________________________   І.А.Покрова 

 (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 


