
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)

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_________ 02 04056612
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

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. 0216083 6083

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

бюджету)

__________0610__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 
бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського

_______піклування, осіб з їх числа______
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

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

ІШЇЇІ
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

3121
Капіт альне буд івницт во  
(придбання) жит ла 1 108 800 1 177 600

Міська комплексна програма захист у прав д іт ей "Д іт и М иколаєва" на 2022-2024 роки

ВСЬОГО 1 108 800 1 177 600

-Змжа_£езу£штттшних^оказниківг^ш ^(арм т^изую ть  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 3 4 5 є



затрат
1 обсяг видатків на придбання житла тис.грн. [звітність установ 1 177,6

продукту
кількість квартир, які планується придбати ОД- | звітність установ -------------------------------- 1 ї
ефективності

1 середні витрати на придбання однієї квартири J__ Ф н ___ |розрахунок 177 600
Я К О С Т І

1 динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком ВІДС. (розрахунок 100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0216083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

У разі не виділення додаткових коштів із спеціального фонду на 2022 рік не буде можливості придбати житловий будинок для створення дитячого будинку сімейного типу.

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 6 7

3121
Капіт альне буд івницт во  
(придбання) жит ла

УСЬОГО

№ 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 є 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку ММР Ірина ЩЕРБАКОВА 

(прізвище та ініціали)


