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

1. Орган і питань охорони здоров'я

______________________________________

39302152

_______________(0)(7)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7) ( 1)

39302152

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами її ісля диплом ної
освіти_________________________________________________________________________

(0)(7)<1)(1)(1)(2)(0)

( 1)(1 )( 2 )( 0 )

<0)(9)(5)(0)

(код ІІроцвімної класифікації пндаїків та

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Фу нк ці о наль ної клас ифі кації
видатків та кредитування бюджету)

крили іушшнн місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2410000000
(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) дода ткові витрати па 2022 рік за бюджетними програмами:

0'Р")
Код Економічної
класи фі кації
видатків бюджету /
код Класифікації
кредитування
бюджету

І іайменування

і
2111
2120

2
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці

2022 рік (проект)
202) рік
(затверджено)

2020 рік (звіт)

3

граничний обсяг

необхідно додатково
(+)

5

6

4
0
0

2 236 100
491 900

Об грунту ванті я необхідності додаткових коштів на 2022
рік

7
0
0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми,}’ 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

І

2

3

4

5

6

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

УСЬОГО

Ж

2 728 000 і

ж

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

(три)
2023 пік прогноз)

2024 рік

Код

Найменування

індикативні прогнозні
показники

необхідно додатково
(+)

І

2
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці

3

4

2111
2120

2 504 379
517 971

інд икати ви і п рогнозн і необхідно додатково
показники
(+)
5

0
0

про гно з)

7

6

2 812 090
543 870

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

0
0

І

>міна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п

1

Найменування

2
-------

•. •

Одиниця
виміру

Джерело інформації

3

4

2024 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
в межах доведених
в межах доведених
зміни у разі
зміни у разі
індикативних
індикативних
передбачення
передбачення
прогнозних
прогнозних
додаткових коштів
додаткових коштів
показників
показників
5

6

-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
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8

