
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 роки: додатковий (Форма 2018-3)

1. Управління освіти і науки Чернігівької облдержадміністрації_________________________    (_о_)САЗ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) К В К

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бю джету на 2018 рік (плановий) за бюджетними програмами

( г р н )

Код Найменування 2016 рік (звіт)
2017 рік 

(затверджено)

2018 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із 
загального фонду на 2018 рік (обов"язкове посилання на 

нормативний документ, відповідно до якого необхідно 
додаткові кошти)

прогнозний обснг
необхідно 

додатково +

1 2 3 4 5 6 7

К ІІК В К  0611120
П ідготовка кадр ів  вищ им и н авчальн и м и  закладам и  1-11 рівнів 

акреди тац ії (коледж ами, технікумами, училищ ам и)

КЕКВ 2000 Поточні видатки 15521152,75 17008282,00 96825400,00 0,00

КЕКВ 2110 Оплата праці працівників бюджетних установ

КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату

КЕКВ 2200 Використання товарів і послуг 15521152,75 17008282,00 96825400,00 0,00

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

КЕКВ 2230 Продукти харчування

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 0,00 0,00 0,00
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії
КЕКВ 2274 Оплата природного газу
КЕКВ 2275 Оплата інших комунальних послуг
КЕКВ 2700 Поточні транферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00

КЕКВ 2282

Дослідження і розробки, державні програми

15521152,75 17008282,00 96825400,00 8301954,00

Видатки для оплати праці з нарахуваннями - 5 700 000 грн (проект закону України "Про 
Державний бюджет на 2018 рік". Кодекс Законів про працю, наказ Міністерства освіти і 

науки від 15.04 93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери), видатки для 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 2 466 300 грн ("Санигарние правила устройства 
неодержання учебных заведений системы профтехобразования" №  2149-80 выд 28.01 1980, 
Санлин 42-121-4719-88 Устройство, оборудование и содержание общежитий для рабочих, 

студентов, учащихся средних учебных заведений и проффесионально-техиических 
заведений и профессионально-технических училищ. Заходи з пожежної безпеки відповідно 

до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження 
Правил пожежної безпеки в Україні" -135654 гри

КЕКВ 2720 Стипендії

КЕКВ 2730 Інші поточні трансферти населенню

2800 Інші поточні видатки



2.2. Очікувані зміни погреби у видатках / надання кредитів загального фон/іу місцевого «бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки

.

Найменування

20І9 (прогноз) і 2020 (прогноз)

Обі рун г\ ванна необхідної:) і додаткових коні і і в і і 
загального фонду на 2019-2020 роки (ооов"язкове 

посиланий на нормативний документ, відповідно до якого 
необхідно додаткові кошти)

1
1

Код індикативні 
про» возні 
показники

1 і е обхід и о 
додатково

індикативні
прогнозні
показники

І іеобхідно 
Д ода 1 кони т

1 2 3 4 5 6 7

КП КВК 0611120
Підготовка кадрів вищ ими н авчальним и закладам и  1-11 рівнів 

акреди тац ії (коледж ами, технікумам и, училищ ам и)

КЕКВ 2000 Поточні видатки 111186210,30 0 116745520,82 0
КЕКВ 2110 Оплата праці працівників бюджетних установ
КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату
КЕКВ 2200 Використання товарів і послуг 111186210,30 0 116745520,82 0
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
КЕКВ 2230 Продукти харчування
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) •

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 0 0,00 0
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водо від ведення
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії
КЕКВ 2274 Оплата природного газу
КЕКВ 2275 Оплата інших комунальних послуг
КЕКВ 2276 Оплата інших комунальних послуг
КЕКВ 2282 Дослідження і розробки, державні програми 111186210,30 116745520,82
КЕКВ 2700 Поточні транферти населенню 0,00 0 0,00 0
КЕКВ 2720 Стипендії
КЕКВ 2730 Інші поточні трансферти населенню
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2 (грн)
ВСЬОГО 11118(^*0,30 0 ґ* 116745520,82 0

Начальник Управління

Керівник фінансової служби а

М.А.Конопацький
(п р ізви щ е  т а  ін іц іали)

Л.В.Чубич
(п р ізви щ е  т а  ін іц іали)


