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

1. Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

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

2. Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 . 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого

бюджету) бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

43905878
(код за ЄДРПОУ)

43905878
(код за ЄДРПОУ)

02557000000

(код бюджету)

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

К од Е коном ічної 
класиф ікації 

видатків бю дж ету / 
код К ласиф ікації 

кредитування 
бю дж ету

Н айменування 2019 рік 
(звіт)

2020 рік 
(затвердж ено)

2021 рік (проект)

О бґрунтування необхідності додаткових кош тів на 2021 рік
граничний обсяг необхідно

додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 10 000 50 000
ЗУ  "Про місцеве самоврядування",забезпечення ефективної 
роботи фінансового управління. Придбання оргтехніки та 
офісних меблів

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 5 000 35 000
Придбання програмного забезпечення, підключення до мережі 
Інтернет

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0 0 0 115 000 Придбання компютерної техніки довгострокового користування

УСЬОГО 0 0 15 000 200 000

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

№
з/п Н айменування Одиниця виміру Д ж ерело інформації

2021 рік(проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік(проект) зм іни у разі 
виділення додаткових кош тів

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у  сфері фінансів

Затрат

кількість ш татних одиниць од. ш татний розпис 7,00 0,00

Продукту

кількість прийнятих наказів з основної д іяльності ОД. журнал реєстрац ії 60,00 0,00
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1 2 ) 3 4 ) 5 6

кількість отрим аних листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1100,00 1100,00
ж

Еф ективності

витрати на утрим ання однієї ш татної одиниці тис.грн. розрахунок 232350,00 244492,00

кількість прийнятих норм ативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 6,00 6,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 157,00 157,00

Затрат

О бсяг видатків грн. кош торис 1626448,00 1711448,00

Продукту

кількість п ід готовлених проектів р іш ень м іської ради та виконавчого ком ітету, 
розпоряджень м іського голови ОД. журнал реєстрації 40,00 40,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг ОД. журнал реєстрації 1100,00 1100,00

Якості

відсоток прийнятих норм ативно-правових актів із загальної кількості 
п ідготовлених Відс. розрахунок 100,00 100,00

відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх  загальній кількості відс. розрахунок 100,00 100,00

Продукту

Кількість придбаної ком пю терної техн іки в рамках заход ів  з інф орм атихації ОД. кош торис, догов ір 0,00 10,00

2 Виконання завдань (проектів) із інформатизації'

Затрат

обсяг видатків на виконання завдань з інф орм атизац ії грн. кош торис 5000,00 35000,00

Продукту

кількість заход ів  з виконання завдань з інф орм атизац ії шт. догов ір 0,00 5,00

Еф ективності

середні витрати на завдання одного проекту інф орм атизац ії грн. розрахунок 0,00 7000,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затверджені видатки для утримання установи (крім захищених статей) не забезпечують потребу.
Тому виділення додаткових коштів на 2021 рік для проведення поточних витрат з утримання призведе до забезпечення нормального функціонування установи, покращення умов 
праці працівників тощо.
Також буде закуплено комп'ютерну, оргтехніку, програмне забезпечення та підключено мережу Інтернет

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

К од Е коном ічної 
класиф ікації 

видатків бю дж ету / 
код К ласиф ікац ії 

кредитування 
бю дж ету

Н айменування

2022рік  (прогноз) 2023рік  (прогноз)
•

О бгрунтування необхідності додаткових кош тів на 2022-2023 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково*

індикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково*

1 2 3 4 5 6 7

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 620 0 11 183 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 3 1 0 0 5 591 0
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УСЬОГО ) 15 930 0 16 774 ) 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№
з/п П оказники О диниця виміру Джерело

інформації

2022 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 

прогнозних показників

2022 рік(прогноз) зм іни у 
разі передбачення 
додаткових кош тів

2023 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 

прогнозних показників

2023 рік(прогноз) зм іни у разі 
передбачення додаткових кош тів

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у  сфері фінансів

Продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг ОД.

журнал
реєстрації

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Еф ективності

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці тис.грн. розрахунок 246 755,00 259 651,00 259 834,00 273 605,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника ОД. розрахунок 5,00 5,00 5,00 5,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника ОД. розрахунок 142,00 142,00 142,00 142,00

Затрат

Обсяг видатків грн. кошторис 1 727 288,00 1 817 558,00 1 818 835,00 1 915 233,00

Продукту

кількість підготовлених проектів рішень 
міської ради та виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови

ОД.
журнал
реєстрації 35,00 35,00 35,00 35,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг ОД.

журнал
реєстрації 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Якості

відсоток прийнятих нормативно-правових 
актів із загальної кількості підготовлених ВІДС. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

відсоток вчасно виконаних доручень, 
листів, звернень у їх загальній кількості ВІДС. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Виконання завдань (проектів) із інформатизаці'і

Затрат

обсяг видатків на виконання завдань з 
інформатизації грн. кошторис 5 310,00 37 170,00 5 591,00 39 140,00

Продукту

кількість заходів з виконання завдань з 
інформатизації шт. договір 0,00 5,00 0,00 5,00

Еф ективності

середні витрати на завдання одного 
проекту інформатизації грн. розрахунок 0,00 7 400,00 0,00 7 828,00
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Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбач^ у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яь 1 необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

Забезпечення нормального функціонування установи, покращення умов праці працівників.

Нач

Нач бухгалтер

Галина ПОЄДИНОК
(прізвище та ініціали)

Людмила ІВЧУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

№2 від 11.02.2021 р.


