
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет М иколаївської м іської ради____________________________________ 02 04056612
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (КОД ТИПОВОЇ ВІДОМЧОЇ кл аси ф ікац ії (КОД ЗЭ Є Д Р П О У)

ви датк ів  та  кред итування  м ісцевого  
бю дж ету)

2. Виконавчий комітет М иколаївської м іської ради___________________________________  021 04056612
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

3 .  _____ 0217330_______ ________7330________ ________0443_______
(код Програмної (код Типової (код Функціональної

класифікації видатків та програмної класифікації видатків
кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування

бюджету) та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації 

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва обєктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254-К/96-ВР із змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України № 2456Л/І від 08.07.10 із змінами;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"зі змінами;
Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т о м у  ч и сл і 
б ю дж ет  

р озв и т ку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т о м у  числ і 
б ю дж ет  

р о зв и т ку
разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т о м у  чи сл і 
б ю дж ет  

р о зв и т ку

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету .V А’ X X •V X
/і. і аси і  надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X .V X

Інш і надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X X X 5 900 000 5 900 000 5 900 000

Будівництво інших об'єктів комунальної власності_____________________  14549000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету)



... що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

5 900 000 5 900 000 5 900 000

Повернення кредитів до бюджету X X X
, УСЬОГО 5 900 000 5 900 000 5 900 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

І ! М

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надх(н)ження п  загального фонду бюджету А' X X А'
/ііа с н і надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X А'

Інш і надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X -V

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

Повернення кредитів до бнніжету X X

УСЬОГО

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(фн)
Код

Економ ічної
класиф ікац ії

видатків
бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 р ік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14

3122
Капітальне будівництво (придбання) інших 
об’єктів 5 900 000 5 900 000 5 900 000

УСЬОГО 5 900 000 5 900 000 5 900 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:
(фн)

Код
Класиф ікації

кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 р ік (затверджено) 2022 р ік (проект)

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

ф онд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14
УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(фн)

Код
Е коном ічної
класифікації’

видатків
бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 р ік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3122
Капітальне будівництво (придбання) інших 
об’єктів

УСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:
(ф н )

Код 2023 рік (прогноз) 2024 р ік (прогноз)
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування загальний
фонд

спеціальний
ф онд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках: НЕПІ

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Забезпечення будівництва об'єктів 5 900 000 5 900 000 5 900 000

УСЬОГО 5 900 000 5 900 000 5 900 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:
( ф н )

Мв з/п Напрями використання бюджетних коштів

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(фН)
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

№ з/п Показники виміру
Джерело інформації

загальний фонд спеціальний
фонд разом (5+6) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом (8+9) загальний фонд спеціальний
фонд

разом (11+12)

і 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13
затрат

1 Обсяг будівництва (придбання) од.
проектно-кошторисна

документація
254 254

продукту

1 кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) од.
рішення Миколаївської 

міської ради
1,000 1.000

ефективності

1 середні витрати на будівництво (придбання) одного об’єкта грн. розрахунок 5 900 000.00 5 900 000,00

2
середні витрати на будівництво одієї одиниці 
відеоспостереження

грн. розрахунок 23 228.35 23 228.35

якості
1 рівень готовності об’єктів будівництва відс розрахунок 100.000 100.000

2
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з 
попереднім роком

ВІДС. розрахунок 100.000 100.000

3 Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком відс розрахунок 100,000 100.000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: ПЕЕІ.
№ з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат

1
Обсяг будівництва (придбання) кв. м

проектно-кошторисна
документація

продукту

1
кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) од.

рішення Миколаївської 
міської ради

ефективності

1
середні витрати на будівництво (придбання) одного об’єкта грн розрахунок

2
середні витрати на будівництво одншєї одиниці 
відеоспостереження грн. розрахунок



якості
1 рівень готовності об'єктів будівництва відс. розрахунок

2 Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з 
попереднім роком відс. розрахунок

3 Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком відс розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

ÜEïïL

Напрями використання бюджетних коштів
2020 рік (звіт) 2021 рік 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
УСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фондзатверджено фактично
зайняті затверджено фактично

зайняті затверджено
фактично

зайняті затверджено фактично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Усього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Міська комплексна Програма "Інформатизація 
та розвиток електронного урядування" на 
2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371 5 900 000 5 900 000

УСЬОГО 5 900 00ty 5 900 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

ІШІІІ
№ з/п Найменування місцевої/ 

регіональної програми
Коли та яким документом 

затверджена

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2020 - 2024 роках:

ІІЕЇЇІ

Найменування об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк 
реал і за ці 
ї об'єкту 

(рік
початку і 
завершен 

ня)

Загальна
вартість
об’єкту

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку) '

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної 
системи відеоспостереження та відеоаналітики 
"Безпечне місто Миколаїв” , в тому числі проектно- 
вишукувальні роботи та експертиза

2021-2022 6 574 496 0 0 0 0 5 900 000 100 0 0 0 0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.



..і зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
^едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)
Код

Е коном ічно ї 
класиф ікац ії 

видатків  
бюджету / код 
Класиф ікац ії 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської
заборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового  користування

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код
Е коном ічно ї 
класиф ікац ії 

видатків 
бюджету / код 
Класиф ікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік 2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг 

ВЗЯТТЯ поточних 
зобов 'язань (3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду (4-5-6)

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг

загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

зобов'язань (8-9)

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 и 12

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового  користування 5 900 000 5 900 000

УСЬОГО 5 900 000 5 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код
Економ ічно ї 
класиф ікац ії 

видатків 
бюджету / код 
Класиф ікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2021

О чікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2022

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10
УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 202^роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2022 рік заплановано нове будівництво інформаційно-телекомунікаційно'уфіс £ми відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв" придбання і установка 254 камер відеоспостереження на 
загальну суму 5900,0 тис.грн.

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
ММР

Андрієнко Ю. Г.
(прізвище та ініціали) 

Щербакова І. М.

(підпиі (пріззище та ініціали)


