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

0320 

2.   

26279399 

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

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

(код за ЄДРПОУ) 

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

місцевого бюджету) 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
1.   

06563000000 

(код за ЄДРПОУ) 

8120 

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради 

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

301 

3018120 3.   

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради 

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

Заходи з організації рятування на водах 

(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

30 

26279399 

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 
кредитування 

бюджету 

Найменування 2019 рік 

(звіт) 
2020 рік 

(затверджено) граничний обсяг необхідно 

додатково+ 

2021 рік (проект) 

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік 

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік  за бюджетними програмами:  

2 3 5 4 1 7 6 

100 000 0 3110 0 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 186 797 

У зв`язку із збільшенням зони обслуговування КМКРС на воді та 
необхідністю обстеження водойм, які знаходяться на території 
Коростенської міської територіальної громади виникла потреба 
в додатковому фінансуванні 

186 797  0 0 100 000 УСЬОГО  

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

№ 

з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік(проект) зміни у разі 

виділення додаткових коштів 
2021 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів 

4 5 3 2 1 6 
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах 1 
Продукту      

0,00 3,00 придбання обладнання та предметів довгострокового користування од. річний план  
Ефективності      

0,00 62,30 середні втрати на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування тис.грн. розрахунок  

У зв`язку із збільшенням зони обслуговування КМКРС на воді та необхідністю обстеження водойм, які знаходяться на території Коростенської міської територіальної громади  

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

№2 від 23.12.2020  р. 



 

виникла потреба в додатковому фінансуванні. Наслідком недофінансування може стати збільшення нещасних випадків на воді. Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 

02.10.2012 р.) зі змінами, Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, 

Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об`єктах України"  від 10.04.2017 р. № 301. 

 

Найменування 

2022рік (прогноз) 

індикативні прогнозні 

показники 
необхідно 

додатково+ 

2023рік (прогноз) 

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки 

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

індикативні прогнозні 

показники 
необхідно 

додатково+ 

Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету 

2 3 5 4 1 7 6 

0 0 3110 104 940 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0  

0  0 104 940 0 УСЬОГО  

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів: 

№ 

з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 

2022 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників 

2023 рік(прогноз) в межах 

доведених індикативних 

прогнозних показників 

2022 рік(прогноз) зміни у 

разі передбачення 

додаткових коштів 

2023 рік(прогноз) зміни у разі 

передбачення додаткових коштів 

4 5 3 2 1 6 7 8 
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах 1 
Продукту      

2.0 0.0 придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування од. річний план  0.0 0.0 

Ефективності      

52.5 0.0 
середні втрати на придбання одиниці 
обладнання та предметів довгострокового 
користування 

тис.грн. розрахунок  
0.0 0.0 

У зв`язку із збільшенням зони обслуговування КМКРС на воді та необхідністю обстеження водойм, які знаходяться на території Коростенської міської територіальної громади 

виникла потреба в додатковому фінансуванні. Наслідком недофінансування може стати збільшення нещасних випадків на воді. Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 

02.10.2012 р.) зі змінами, Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, 

Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об`єктах України"  від 10.04.2017 р. № 301. 

 

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

програми 

(прізвище та ініціали) 

Начальник 

Цвіцінська О.С. 
(прізвище та ініціали) 

(підпис) 

(підпис) 
Головний бухгалтер 

Бошаков О.Г. 
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