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2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019  роки за бюджетними програмами 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2018 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2019 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2018 і 2019 роках 

7 

(тис. грн.) 

 153 153,0  119 018,0 Керівництво та управління у сфері запобігання корупції 6331010 

2110 Оплата праці  83 950,5  81 213,5 

2120 Нарахування на оплату праці  18 469,0  17 866,9 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
 2 717,4  20 858,7 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 
 7 526,6  26 529,0 

2250 Видатки на відрядження  907,3  954,5 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 2 258,0  2 375,4 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 47,5  50,0 

2800 Інші поточні видатки  3 141,7  3 305,0 

ВСЬОГО  119 018,0  153 153,0 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

№  

з/п 

Найменування Одиниця  

виміру 

 2018 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2018 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2019 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2019 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2018 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2019 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2018 і 2019 роках 

7 

(тис. грн.) 

 565 680,5  513 671,3 Фінансування статутної діяльності політичних партій 6331020 



 

2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

 513 671,3  565 680,5 

ВСЬОГО  513 671,3  565 680,5 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

№  

з/п 
Найменування Одиниця  

виміру 

 2018 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2018 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2019 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2019 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

ВСЬОГО:   632 689,3  718 833,5 

Голова Н.М. Корчак 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

О.М. Коваленко В.о. керівника Управління бухгалтерського обліку та 

звітності 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


