
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Управл іння комунального майна М икола ївсько ї м іс ь ко ї ради 31 22440076
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) ' (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна М икола ївсько ї м іс ь ко ї ради 311 22440076
(найменування відповідального виконавця) (КОД ІИІІОВОІ ВІДОМЧОЇ

класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 

та номер в системі головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3117693 7693 0490
Інш і заходи, пов 'язан і з економ ічною  

д іяльн іст ю 14549000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

--------щ ц -------
Економічної 
класифікації 

вида тків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
___бюджету___

Найменування 2019 рік (звіт)
2020 рік 

(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 300 000 3 936 300

Забезпечення ст абільного надходження до м іського бю джет у кош т ів від  розпорядж ання обєкт ами ком унальної 
власност і;ст ворення сприят ливих умов для от римання інвест ицій від  приват них парт нерів; ведення обліку майна  
ком унальної власност і м.Миколаєва. конт роль за його збереженням та використ анням.

ВСЬОГО 300 000 3 936 300

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування
Одиниця

виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

1

Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на 
обєкти нерухомого мйна, що приймаються у комунальну власність, 
передаються в оренду та підлягають приватизації грн розрахунок 80 000

2

Оосяг видатків на замовлення технічної документації по встановленню меж 
земельних ділянок та підготовку документації із землеустрою, незалежної 
оцінки землі для продажу обєктів нерухомості грн розрахунок 1 127 000

3
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації та 
правовстановлюючих документів на обєкти безхазяйного майна грн розрахунок 49 700

4
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів нежитлових приміщень грн розрахунок 150 000

5
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів житлових приміщень грн розрахунок 2 049 600

6
Обсяг видатків на удосконалення програмного комплексу "Реєстр 
комунального майна" грн розрахунок 121 000

7
Обсяг видатків на модернізацію інформаційно-аналітичної системи 
управління орендою грн розрахунок 159 000



8

ббййг ьидатюв на праведання закадіа, повязаних з підіатавкаїа прапазиціи
про здійснення державно-приватного партнерства: проведення аналізу 
ефективності; підготовка техніко-економічного обгрунтування; розроблення 
землевпорядної документації та проведення ї ї  експертизи; залучення 
радників грн розрахунок 300 000 200 000
ефективності

1 Середні витрати на проводоння однієї оцінки грн розрахунок 1 000

2
Середня вартість виготовлення однієї технічної документації по 
встановленню мож земельних ділянок грн розрахунок 7 000

3 середні витрати на виготовлення 1 технічної документації грн розрахунок 1 420

4
середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорту 
ножитлового приміщення грн розрахунок 2 000

5
середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорту 
житлового приміщення грн розрахунок 700

6 Середні витрати на 1 захід грн розрахунок 121 000
7 Середні витрати на 1 захід грн розрахунок 159 000
8 середні витрати на 1 проект за підсумками проведеного аналізу грн розрахунок 300 000 200 000

Наслідки  у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.
В разі невиділення додаткових коштів стане неможливо повному обсязі виконувати покладені на управління задачі в сфері управління майном комунальної власності

2) додатков і витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

---------іщ ц ----------
Економ ічно ї 
класиф ікац ії 

видатків 
бюджету / код 
Класиф ікац ії 

кредитування
___^ " » 1  тл/

Найменування

2022 р ік (прогноз) 2023 р ік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2 2 4 0 Оплата послуг (кр ім  комунальних) 500 000 6 0 0  0 0 0

УСЬО ГО 500 000 600 000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бю джетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інф ормації

(прогноз) в 
межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних
ЛПІІЯІНИКІЯ

2022 рік 
(прогноз), 

зм іни у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

-----4643 РІК-----
(прогноз), В 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних

2023 рік 
(прогноз), 

зм іни у разі 
передбаченн 
я додаткових 

коштів
1 2 3 4 5 6 7 8

1 •

Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на 
обєкти нерухомого мйна, що приймаються у комунальну власність, 
передаються в оренду та підлягають приватизації грн розрахунок

2

Обсяг видатків на замовлення технічної документації по встановленню меж 
земельних ділянок та підготовку документації із землеустрою, незалежної 
оцінки землі для продажу обєктів нерухомості грн розрахунок

3
ОбЙяг видатків на виготовлення технічної документації та 
правовстановлюючих документів на обєкти безхазяйного майна грн розрахунок

4
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів нежитлових приміщень грн розрахунок

5
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів житлових приміщень грн розрахунок

6
Обсяг видатків на удосконалення програмного комплексу "Реєстр 
комунального майна" грн розрахунок

7
Обсяг видатків на модернізацію інформаційно-аналітичної системи 
управління орендою грн розрахунок

8

обсяг видатків На проведбНня заходів, пйВЯЗЗНйХ 3 ГііДГбТйВКбІйІІрйїїСаиціИ 
про здійснення державно-приватного партнерства: проведення аналізу 
ефективності; підготовка техніко-економічного обгрунтування; розроблення 
землевпорядної документації та проведення ї ї  експертизи; залучення 
радників грн розрахунок 500 000 600 000
еф ективності

1 Середні витрати на проведення однієї оцінки грн розрахунок

2
Середня вартість виготовлення однієї технічної документації по 
встановленню меж земельних ділянок грн розрахунок

3 середні витрати на виготовлення 1 технічної документації грн розрахунок

4
середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорту 
нежитлового приміщення грн розрахунок

5
середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорту 
житлового приміщення грн .* розрахунок

6 Середні витрати на 1 захід розрахунок
7 Середні витрати на 1 захід ^ розрахунок
8 середні витрати на 1 проект за підсумками проведеного аналізу ^ розрахунок 250 000 300 000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20^2-2023 роках? /тернативн і заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.

Начальник управління

Начальник ф інансового відділу- 
головний бухгалтер

(підпис)

Мкртчян М, С.
(прізвище та ініціали)

Михайличенко Л. Ф.
(прізвище та ініціали)


