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4. Додsтковi витрати мiсцевого бюдr(ету:

l) долатковi витрати яа 202l (плановий) piк за бюдrкетними програмамп:

код КласяФiкацii
20l9 piK

GB,T)

2020 piк

202l piк (проект)

ОбФуяryвапня веобхiдностi додаткових KolUTiB на 202 l piK

I 2 ] ,1 i 1

2111 Заробiтна плата з 7]4 l45 4 8?8 62с 4 691 22о 82 8l4
У зв'язку звиплатою компенсацia вИпусгки минулих перiодiв та
компенсацlсю невикористаноi вlдлустхи при зв|льненi

212а Нараryвання на оллаry працi 800 979 l0lз Е05 I 0зз з88 I7 58б
У зв'язку звиплатою компенсацii вiдпустки минулих перiодaв та
компенсацiсю невикористаноi вiдпуспи при звiльненi

усього 4 515 l24 5 892 425 5 730 608 l00 {00

Змiна результативних показllикiв, якi характеризують виконання бюджетноi програми у рязi передбачення додаткових коштiв

м
ДжереJо iнформацii

202l рi(лроеп) s межах

доведенп r?анпчн )( обсягiв
202t рi(про€б) змil,fi у разi впдiл€яfiя

додsповrх коцпiв

l ] it 6

Кiлькiсгь шатних одиниl+

КльхiФь проgодонц засцань, нарад, @мiнзрiб

КлцiФ пh.olфих plLФ ви@авчоrо xoi,liтgry Miaoi рад, рiчянфя виконавФ юмПеry MlъKoi ради

КльПФ пИrcrcвлбних рФпоряджень мiбкоrо .олови розпормхёння мiсыого lолови

Кль(Фь пiдrотоблених рiш€вь фсii lрпiнсьkо' Micbкoi ради рiurонвя сесiй lрп]нськоi Micbкoi ради ]1,0с

)Фз вй 25.10.202l

l z 3 .l

Юлыidь лiдгФоэmнш р€.улfrоЁш aпiв

з.



Кiлькifrь придбаноrо обладнання та прёдмётiв добгостроковоlо кориФуванвя

ВодопоФачання та фдовiдведення

Влрти на лримання однiеi лаrвоiодивицi ]953]5,3l 402ll0,3I

середнiвитрати на прrцбазня одиницi обладнання та прёдмёт в довrоФроковоrо

Вiдсоток проведевих засiдань нэрад семнарв

ВiдсФок п дгФовлених рiшень виконавчоrо KoMiTeTy MicbKoi ради I00,0c

ВiдФоk п]дrовлених розпоряджеви мiфкоrо rолови

Вiдсотоk пИrотовлених рiшень Фcii lрпiвфкоi MiфKoi ради

ВiдФок пИrотовлених регулmорних aýiB

Вiдфток оновленого обладнання i лредметiв довrcФорковоrо кориФування

нас.riдки у разi, якщо додатковi кошти ве будуть передбаченi у 202l роках, та альтернативяi заходи, яких необхiдно вжити для 3абезпечення виконання бюджетrtоi програми

2) додатковi витратп на 2022-2023 роки за бюдrкетяими програмами;

2022piK (прогно, 202Зрiх(прогно'

обФувтуванш flеобхiдносгi додатовп коштiв ва 2022-2023 роки

l 2 ] 5 6 1

2111 Заробiтна плата 5 026 027 5 327 59l

212а Нарахування на оллату працi l 105 727 l 11207з

усього б l]l 754 6 499 661

Змiяа результативнпх локазникiв бюдrкетЕоi програми у разi передбачення додаткових коштiвi

202З рi(прftоз) змiни у раз;

передбачепв' додаткових коштiв

202З рiк(прогвоз) в мемх

прогпозних показЕпкiв



Кiлькiсть проведених засiдань, нарад,
ceMiHapiB

l8,00 0,00 l8,00 0,00

Кiлькjсть пiдготовлених рiшень виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради

l5,0c 0.00 l5,0c 0,00

Клькiсть пiдrотовлених рзпоряджень 4,0с 0.00 4.0с 0,00

Клькiсть пiдготовлених piUJeHb cecii lpпiHcbKoi

оади
зз,00 0,00 зз,00 0,00

Кiльхiсть пiдfотовлених реryляторних аfi iB 4,00 0,00 4,00 0,0с

Витрати на лримання однiеi штатноi одиницi грн, розраryнок з96 99з,47 0,00 420 813,06 0,0с

Вiдсоток проведених засiдань, нарад,
aeмiHapiB

вiдс, % I00,00 0,0с 100,00 0,00

Вiдсоток пiдготовлених pimeHb виконавчого
KoMiTeTy Micbкoi ради

вiдс, % l00,00 0,0с l00,00 0,00

Вiдсоток пiдговлених розпоряджени мiського
вiдс, l00,00 0.00 I00,00 0.00

Вiдсоток пiдготовлених piUJeHb сесii lрпiнськоi
вiдс, 100,00 0,00 I00.00 0,00

Вiдсоток пiдготовлених реryляторних акгiв вiдс, 100,00 0,00 l00,0c 0,00

Вiдсоток оновленого обладнання i предметiв
цовгосторкового користyвання

вiдс % l00,00 0,00 l00,00 0,00

гкал розрахунок lб,00 0.00 ]6,00 0,00

Водолостачання та водовiдведення ýб,м, 200,00 0,00 200,00 0,0с

Елекгроенергiя тис,кВт,rод 9,3l 0.00 9,з] 0,0с

ПаслИки у рдзi, якщо доддтковi кошти пе буд}"гь передбаченi у 2022 - 2023 роках, та аль

Начальник фiнансовго управлiння

Заступник яачальника вiддiлу

]Ф3 вй 25,10,2021 р,

яких необхiдно вжити для забезпечення виконання бюджетноi програми

Свгенiя ДАНИЛЮК

Biтa IВАнюхА


