
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (КОД •»* * -ДП И IV)
кредитування місцевого бюджету)

2 . Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 0^1 36299692
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (КОД їй ( ДІМ І( >У)

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0618420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 23576000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджеіу)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштіи ма 2022 рік
граничний обсяг необхідно

додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 50 000 391 860 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 359 000 522 510 0

УСЬОГО 0 409 000 914 370 0

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 р ік(проскг) і м і і і и  у ран 
иилілсніІИ ЛОЛІІІКОНИХ кеші 1III

1 2 3 4 5 6

Затрат

Обсяг фінансування програми грн. кошторис 914370,00 0,00

Продукту

Кількість промоційних заходів, що будуть здійснені ОД. календарний план 5,00 0,00

Ефективності

Середні витрати на здійснення 1 промоційного заходу грн. розрахунок 182874,00 0,00

Якості

Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів відс розрахунок 100,00 0,00
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Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2023рік (прогноз) 2024рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

індикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 436 630 0 411 010 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 765 870 0 422 940 0

УСЬОГО 1 202 500 0 833 950 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації

2023 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 

прогнозних показників

2023 рік(прогноз) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

2024 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 

прогнозних показників

2024 рік(прогноз) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Програми промоціім. Черкаси на 2021 -  2025 роки

Затрат

Обсяг фінансування програми грн. кошторис 1 202 500,00 0,00 833 950,00 0,00
Продукту

Кількість промоційних заходів, що будуть 
здійснені од.

календарний
план 6,00 0,00 5,00 0,00

Ефективності

Середні витрати на здійснення 1 
промоційного заходу грн. розрахунок 200 417,00 0,00 166 790,00 0,00

Якості

Відсоток забезпечення потреби в 
здійсненні промоційних заходів відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 0,00

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

№3 від 20.10.2021 р..



В.о.дирекгора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності 
та обліку

Богдан БЄЛОВ

(п ідпж

(прізвищ е та  ін іціали)

Вікторія ГАНДЖА
(прізвищ е та  ін іц іали)


