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Додаток 3  

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту 

районного бюджету Сватівського району Луганської 

області та пропозицій до прогнозу районного бюджету 

(пункт 1.2 розділу І) 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  

НА 2020–2022 РОКИ додатковий  

(Форма 2020-3) 

1. Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                       ( 0 ) ( 6 )                                                                                  02142106  

   (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)          (код Типової відомчої класифікації видатків                                                    (код за ЄДРПОУ)       

                                                                                                                                та кредитування місцевих бюджетів)                                                                      

 

2.        Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                                       ( 0 ) ( 6 ) ( 1 )                                                                     

                 (найменування відповідального виконавця)                                                  (код Типової відомчої класифікації видатків                                                02142106 

                                                                                                                                              та кредитування місцевих бюджетів та номер                                         (код за ЄДРПОУ) 

 в системі головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 

3. ______0611020_______     ______1020________   ______0921_____            Надання загальної середньої освіти                            12313200000 

                                                                                                                                  загальноосвітніми навчальними закладами 

                                                                                                                                  (в т ч щколою-дитячим садком, інтернатом  

                                                                                                                                  при школі),спеціалізованими школами, 

                                                                                                                                  ліцеями, гімназіями, колегіумами 
  (код Програмної класифікації     (код Типової програмної     (код Функціональної              (найменування бюджетної  програми                                               (код бюджету) 

  видатків та кредитування              класифікації видатків         класифікації видатків             згідно з ТПКВКМБ) 

   місцевого бюджету)                      та кредитування                  та кредитування                     

                                                            місцевого бюджету)           бюджету) 

4. Додаткові витрати районного 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 

(затверд

жено) 

2020 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових 

коштів на 2020 рік гранич

ний  

обсяг 

необхідно 

додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6 7 

2210 Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар 

   20000 З метою забезпечення належного рівня 

пожежної безпеки,вжити заходів щодо 

запобігання виникненню пожеж у закладах 

загальної середньої освіти Сватівського 

району, на виконання приписів ДСНС у 

Луганській області, листа ГУ ДСНС України у 

Луганській області Сватівського 

міськрайонного відділу № 960 від 25.10.2019 

року 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

  360000 35269863 

ВСЬОГО    360000 35289863 

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

№  

з/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

20___ рік (проект) у межах  

доведених граничних обсягів 

20___ рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

 затрат     

      

 продукту     

      

 ефективності     

      

 якості     

      

 

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

виконання бюджетної програми 

Наслідки можуть бути непередбачуваними. Пожежна безпека – це безпека дітей  
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