
1.

2.

3.

0 Середні витрати на будівництво одного об"єкту тис.грн. Розрахунок 0 38983805

0 Ефективності

0

Кількість об"єктів, що планується побудувати

од.

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту Баштанської 
міської ради на 2017-2021 роки

1 1

0 Рівень готовності об"єктів будівництва відс. Розрахунок 48 100

0 Якості

2) додаткові витрати на 2021 - 2022  роки за бюджетними програмами:

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

0 Затрат
0 Обсяг видатків на будівництво тис.грн. Кошторис 0 38983805

0 Продукту

1 2 3 4 5 6

Завершення будівництва об'єкту "Нове будівництво 
басейну для плавання збірного типу по вулиці 

Героїв Небесної Сотні ,29а, м.Баштанка 
Баштанського району"

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів

3122

Капітальне будівництво (придбання) 
інших об`єктів

7 973 180 30 000 000 0 38 983 805

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(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

(0)(1)(1)(7)(3)(2)(5) (7)(3)(2)(5) (0)(4)(4)(3) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 14502000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової 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)

 Баштанська міська рада (0)(1)(1) 04376469
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення                                                                                                                                            
форм бюджетного запиту
міського бюджету на плановий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
рік та наступні за плановим два бюджетні періоди  ( пункт І розділ 
ІV)

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

Баштанська міська рада (0)(1) 04376469
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова І.РУБСЬКИЙ
 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності В.СОЛОНАР

7 81 2 3 4 5 6

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2022 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

(грн)

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2021 - 2022 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні прогнозні 
показники


