
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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

___________ 02___________  ___________ 04056612
, _  ...................  . .  ... (КОД за ЄДРПОУ)(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

___________ 021____________ ___________ 04056612
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

3. 0216071 6071

(код Типової програмної
(код Програмної класифікації видатків та кредитування класифікації видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

Відшкодування різниці між розміром ціни 
(тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого 
органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх

__________0640___________ ________ виробництво (надання)________  __________ 14549000000
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та
бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

іи і
Код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 є 7

2610

Субсидії' та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 182 230 000 61 513 128

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) підприємствам паливно-енергетичного комплексу - 61513,128 тис.грн.

ВСЬОГО 182 230 000 61 513 128

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



1 2 і 3 І 4 і 5 І 6
затрат

1

обсяг видатків на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обгрутованих витрат на їх 
виробництво(надання) кошторис 182 230 000 61 513 128
продукту

1

кількість підприємств, яким планується надати трансферти на відшкодування 
різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обгрутованих витрат на їх виробництво (надання) звернення підприємств 2 2
ефективності

1

середній розмір одного трансферту на відшкодування різниці між розміром 
ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 
місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрутованих витрат на їх 
виробництво (надання) розрахунок 91 115 000 30 756 564
ЯКОСТІ

1 відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої | | розрахунок | 100| 100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0216071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво (надання)
Вразі не виділення додаткових коштів на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) підприємствам паливно-енергетичного комплексу підприємства не зможуть функціонувати на повну потужність.

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

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 є 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

УСЬОГО

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

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), зміни 

У разі
передбачення

додаткових
коштів

2024 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Віталій ЛУКОВ 
(прізвище та ініціали)

Ірина ЩЕРБАКОВА 
(прізвище та ініціали)


