
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -  2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2018 року N 617)

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________________ 31____________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42520154
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

_________________зп_________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.________________ 3116040____________________6040
(код Типової програмної

((код Програмної класифікації видатків та кредитування класифікації видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) ( ім енування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

42520154
(код за ЄДРПОУ)

21528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(гри)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету ,

Найменування 2019 рік 
(звіт)

2020 рік 
(затверджено)

2021 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рікграничний обсяг необхідно додатково (+)

і 2 3 4 5 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 548 324 0 660 140

На виконання заходів програми розвитку інфраструктури 
старостинських округів Новокаховської міської територіальної 
громади на 2021 -2023 роки, з метою протипожежної безпеки та 
забезпечення населення якісною водою, необхідно виділення 
додаткових коштів.

УСЬОГО 0 548 324 0 660 140

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

№
з/п

*
Найменування Одиниця

виміру Джерело інформації 2021 рік(проект) у межах доведених 
граничних обсягів

2021 рїк(проект) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
1 Затрат

1.1 кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту од. зведений кошторис 10

2 Продукту

2.1 кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення 
поточного ремонту од.

Програма розвитку інфраструктури 
старостинських округів Новокаховської 

міської територіальної громади на 2021 -2023 роки
10

3 Ефективності

3.1 середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту 
водопостачання тис. гри. Обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких 

планується проведення поточного ремонту/ 1000 66,0

4 Якості



відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких плаї/^ »ся кількість об'єктів водопостачання, <их планується
4.1 проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його % проведення поточного ремонту / кількість об'єктів 100

потребують водопостачання, які потребують поточного ремонту * 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Не виділення додаткових коштів 
призведе до неможливості забезпечення розвитку інфраструктури старосіинських округів Новокаховської міської ради.

УСЬОГОІ | |  | 660 1401

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами: _____________________________________________________________________ гри.

Код Найменування

2022рік (прогноз) 2023рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково (+)

індикативні прогнозні 
показники необхідно додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації
2022 рік(прогноз) у межах 
доведених індикативних 
прогнозних показників

2022 рік(прогноз) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

2023 рік(прогноз) в межах доведених 
індикативних прогнозних показників

2023 рік(прогноз) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштівз/п

1 2 3 4 5 6 7 8
Затрат

Продукту

Ефективності

Якості

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 |
*

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер

Олена СЕНДИК 

(прізвище та ініціали) 

Інна ЧЕРНОБАЙ
(прізвище та ініціали)


