
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -  2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Корюківська районна рада____________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________(0X1)_____________
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

24839368
(код за ЄДРПОУ)

2. Корюківська районна рада__________________________________________________________________  __________________________ (0)(1)(1)__________________________ _______ 24839368______
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер (код за ЄДРПОУ)

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

________________________________  ____________________________________ ___________________________ створення), міської, селищної, сільської рад_________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 

рік
граничний обсяг необхідно додатково 

(+)

і 2 3 4 5 6 7

2111

Заробітна плата

1 927 516 2 220 878 1 270 260 739 890

Забезпечення виконання у повному обсязі повноважень 
передбачено Законом України Про службу в органах 

місцевого самоврядування від 07.06.2001 року, 
Постанови КМУ №268 від09.03.2006 року Про 

упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади,органів 

прокуратури та інших органів,Наказ Міністерства праці 
України Про умови оплати праці робітників,зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади,місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів від 02.10.1996 
року №77

2120 Нарахування на оплату праці 423 373 410 473 279 400 162 840

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

86 053 3 100 52 800 266 300

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 852 19 489 16 470 575 030
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 4 000
2271 Оплата теплопостачання 27 873 47 500 86 000 1 014 840

2272 Оплата водопостачання та 
водовідведення

5 195 8 800 8 800 11 200

2273 Оплата електроенергії 18 389 32 275 32 000 118 000
2274 Оплата природного газу 0 9 038 0 0

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

1 194 1 600 2 170 0

2800 Інші поточні видатки 0 5 964 0 0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

0 0 0 80 000

2530920000

(код бюджету)



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

№ з/п Найменування
Одиниця
виміру Джерело інформації 2022 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 8 8
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. Журнал реєстрації 300 300
кількість прийнятих нормативно-правових актів ця. Журнал реєстрації 120 120

ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника шт. журнал реєстрації 300 300

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника шт. Журнал реєстрації 120 120
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. звітність 218488 371512

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 
У разі недостатності коштів необхідно провести максимальне скорочення штатної чисельності працівників,що в свою чергу призведе щодо неможливості районній раді виконувати повноваження передбачені 
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". З метою не допущення ситуації,пропонуємо внести зміни у Бюджетний Кодекс України,який надастьзмогу отримувати додаткові надходження до 
районного бюджету.

и
УСЬОГО І І 2541 4461 2759117І 1 747900| 2972100]

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Найменування

2023 пік ґпоогноз) 2024 пік (ппогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6 7
2111 Заробітна плата 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 0 0 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0

2272 Оплата водопостачання та 
водовідведення

0 0 0 0

2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

0 0 0 0

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

заходів розвитку
0 0 0 0

2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

0 0 0 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



№ з/п Найменування
Одиниця

виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
змінну разі 

передбачення 
додаткових коштів

2024 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

і 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО К

Голова

Начальник фінансовО-господарсі>кого відділу, головний бухгалтер

В.І Чернуха
(ініціали та прізвище)

Н.Б Приходько


