
НА 2022 - 2024

2022 -3)

1.

2.

3.

4.

2022
(грн)

2022 рік (проект)

5 6

3 521 400 -

774 700 -

80 400 -

84 200 -

1 300 -

4 462 000 -4 372 500Усього 3 520 835

2111 3 352 500Заробітна плата 2 799 573

2120 744 600635 811Нарахування на оплату праці

2210 146 80062 366
Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)2240 127 30023 085

2250 -Видатки на відрядження 1 300

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

рік за бюджетними програмами:1) додаткові витрати на

Найменування

2020Код Економічної
класифікації видатків

бюджету / код
Класифікації

кредитування бюджету

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на2021

рік
граничний обсяг

необхідно
додатково

(+)

рік 2022

(затверджено)(звіт) рік

1 3 72 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

  РОКИ    додатковий

        (Форма

Фiнансове управлiння Стрийської мiської ради (0)(2)(3)(1)(4)(6)(9)(4)(3)  (7)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(3)(1)(4)(6)(9)(4)Фiнансове управлiння Стрийської мiської ради (3)  (7)  (1)
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(3)  (7)  (1)  (0)  (1)  (6)  (0) (1)(3)(5)(8)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах(0)(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)



2022

2023 - 2024

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково

(+)

5 6

3 549 400 -

1

ефективності

затрат

якості

2

продукту

3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

3 539 800Заробітна плата2111 -

роки за бюджетними програмами:2) додаткові витрати на
(грн)

2023 рік (прогноз)2024рік (прогноз)

Найменування

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на

Код
2023
2024

індикативні
прогнозні
показники

необхідно додатково
(+)

роки

21 743

54 6

- -

--

--

- -

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

Одиниця виміруНайменування Джерело інформації

20222022

N з/п
рік (проект) зміни у разі

передбачення додаткових
коштів

рік (проект) у
межах доведених
граничних обсягів

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



780 900 -

88 200 -

87 400 -

1 300 -

4 507 200 -

2023 2023

рік (прогноз) у
межах

доведених
індикативних
прогнозних
показників

рік (прогноз)
зміни у разі

передбачення
додаткових

коштів

5 6

- -

- -

- -

- -

2023 - 2024

4

-

7

-

-

-

8

-

-

-

-

Коваль Л. Б.Керівник установи
(прізвище та ініціали)(підпис)

Пижова Л. Я.
Керівник фінансової служби

(підпис) (прізвище та ініціали)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

1

продукту

затрат

якості

ефективності

2 3

Видатки на відрядження -1 3002250

-Усього 4 490 400

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

2024

Джерело інформації

2024

Одиниця виміруN з/п Найменування

рік (прогноз) у
межах доведених

індикативних
прогнозних
показників

рік (прогноз) зміни у разі
передбачення додаткових

коштів

778 800 -2120 Нарахування на оплату праці

-
Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар
85 0002210

Оплата послуг (крім комунальних)2240 85 500 -

роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,

від 07.08.2019 р. N 336}


