
3.

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.09.2018 
року № 743)           

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

1. Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради (0)(7) 26529614
                                (найменування головного розпорядника  коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради 

(0)(7)(1) 26529614
                            (найменування відповідального виконавця)               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в систкмі головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 

  
07201100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на     

2020 рік
граничний обсяг необхідно додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7
2000 Поточні видатки 1 681 010 2 389 000 2 577 000 0

2100
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 1 616 314 2 272 630 2 480 300 0
2110 Оплата праці 1 324 995 1 862 680 2 033 000
2111 Заробітна плата 1 324 995 1 862 680 2 033 000
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплату праці 291 319 409 950 447 300
2200 Використання товарів і послуг 64 696 116 370 96 700 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 39 609 50 000 35 700
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0 0 0 0

23 800 45 370 40 000
2230 Продукти харчування

2250 Видатки на відрядження 1 287 16 000 16 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по 0 5 000 5 000 0
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи 
2282 Окремі заходи по реалізації державних 5 000 5 000

УСЬОГО 1 681 010 2 389 000 2 577 000 0

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2019 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів
1 2 3 4 5 6
1 затрат

гривень план 0
2 продукту
3 ефективності

гривень розрахунково #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
4 якості

форма 7
осіб

Відсоток погашення кредиторської  заборгованості за минулий період %

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

(грн)

УСЬОГО

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

Код Найменування

20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 20__ - 20__ рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні прогнозні 
показники необхідно додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

УСЬОГО

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

20__ рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

20__0 рік 
(прогноз) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

20__ рік (прогноз) 
в 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

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

(грн)
УСЬОГО

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник управління  __________________________________ Василь РЕШЕТАР
 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу  ______________________________ Іванна КЛЮЧИНЕЦЬ


	Додаток3

