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

1. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________(0X6)_____________
(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)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2 Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (0)(6)(1) 39356695
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та (код за ЄДРПОУ)

номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

___________ (1)(1)(4)(2)___________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______(0)(9)(9)(0)________  Інші програми та заходи у сфері освіти____________________________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування

видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету)

0910000000
(код бюджету)

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

(грн)
К о д  Економ ічної 

класифікації 
видатків бю дж ету  /  

код К ласиф ікації 
кредитування  

бю дж ету

Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2022 рік
граничний обсяг необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6 7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

25 114 155 2 269 400 0 1 530 000

Проведення заходів відповідно до календаного переліку 
заходів Програми розвитку освіти Івано- 

Франківщини,регіональної цільової програми "Духовне 
життя",обласної цільової соціальної програми "Розвиток 

пластового руху Прикарпаття"

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

496 138 2 745 550 0 1 750 000

Проведення заходів відповідно до календаного переліку 
заходів Програми розвитку освіти Івано- 

Франківщини,регіональної цільової програми "Духовне 
життя",обласної цільової соціальної програми "Розвиток 

пластового руху Прикарпаття"

2730
Інші виплати населенню

1 734 990 2 454 100 0 736 200
Виплата стипендій відповідно п.4.17, 4.22, 4.23, 10.3 

переліку заходів Програми розвитку освіти Івано- 
Франіквщини на 2016-2023 роки

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

135 632 012 9 100 000 0 8 600 000 Придбання шкільних автобусів, зміцнення матеріально- 
технічної бази закладів освіти

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
видатки,пов'язані з придбанням шкільних автобусів грн. 0 8000000
видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм грн. 0 7146300

видатки, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів
грн. 0 600000



продукту
кількість придбаних шкільних автобусів од. 0 4

ефективності
середня вартість 1 придбаного автобуса грн. 0 2000000

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

*


