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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2015 року №  648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 

року №  617)

1. Фінансовий відділ Баштанської міської ради___________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________ ( В Д ____________
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

44082574
(код за ЄДРПОУ)

Орган з питань фінансів (3)(7)(1) 44082574
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер (код за ЄДРПОУ) 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)( І )(0)( 1 )(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах
(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)

14502000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 

рік
граничний обсяг

необхідно додатково 

(+)

і 2 3 4 5 6 7

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

№ з/п Найменування
Одиниця

виміру
Джерело інформації

2021 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6

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

І УСЬОГО

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

(гри)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (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:



r г
№  з/п Найменування

Одиниця

виміру
Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 

в 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 коштів

і 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

В.о. начальника фінансового відділу

головний спеціаліст - бухгалтер фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МОСІНА


