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4. Додаткові витрати місцевого 
1)

(грн.)

Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами

0813104

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України) 
від 17 липня 2018року №617

(найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною  класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Надання соціальних та 
реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, особам з 
інвалідністю та  дітям з 
інвалідністю в установах 
соціального обслуговування 

Код 

 

  

 

 

 

    

2020 рік (проект)

    
 

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 
міської ради (  0 )( 8  )

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетівта 

номер в системі головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

Ужгородський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

( 0  )( 8  )(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів



граничний обсяг необхідно 
додатково +()

1 2 3 4 5 6
2111 Заробітна плата 5338100 7731900 9592000 0

2120 Нарахування на оплату праці 1174400 1701000 2110000 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 192000 246000 246000 0

2220 Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 10000 12000 13000 0

2230 Продукти харчування 284934 306000 306000 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 233939 182000 172800 0

2250 Видатки на відрядження 1060 3000 2980 0

2272 Оплата водопостачання та 
водовідведення 59254 66100 71000 0

2273 Оплата електроенергії 120700 146000 146700 0

2274 Оплата природного газу 192367 170000 195120 0

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних посдуг 24000 0

2282
Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

0

2800 Інші поточні видатки 3731 4000 4500 0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0

 
Економічно

ї 
класифікаці
ї видаткві 

бюджету/ко
д 

Класифікац
ії 

кредитуван
ня бюджету

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

Обґрунтування необхідності додаткових коштівна 
2020 рік



N з/п Найменування Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

20__ рік (проект) у 
межах доведених 

20__ рік 
(проект) зміни у 

1 2 3 4 5 6
затрат

продукту

ефективності

якості

УСЬОГО

(грн)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково

(+)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Найменування

20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
Обґрунтування 
необхідності 

додаткових коштів на 
20__ - 20__ роки



N з/п Найменування Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

20__ рік (прогноз) у 
межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

20__ рік 
(прогноз) зміни 

у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

20__ рік (прогноз) у 
межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

20__ рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
затрат

продукту

ефективності

якості

УСЬОГО

Директор департаменту
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер
(підпис) (прізвище та ініціали)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 
для забезпечення виконання бюджетної програми

Андрій БІКСЕЙ

Світлана ГРУБА
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