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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
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 Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

0217610 7610 0411
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого

бюлжяту)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та  кпйлитуяіяння

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджети)

______________________ __  02_______
(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

021
(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

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

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату' для малого та середнього підприємництва
Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообовязкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця 

Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення субєктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"

Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця"
Надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, надані в оренду або у власність, для обслуговування та/або 
розміщення ринків тощо на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СО\/Ю -19, спричинений короновірусом БАИв-СоУ-г

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України з і змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-І\/зі змінами;
Проект Закону України ” Про Державний бюджет України на 2022 рік " №6000 від 15.09.2021;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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";
Програма розвитку малого і середнього підпримництва у м. Миколаєві до 2023 року, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/21.
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/21 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 
підпоиємниитва V м.Миколаєві до 2023 о о м " від 20.05.2021 №4/364.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код Найменування

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

фонд
спеціальний

фонд

у  т ом у числ і 
бю дж ет  

р озви т ку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т о м у  чи сл і 
б ю дж ет  

р озви т ку
разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у т о м у  числ і 
б ю дж ет  

р озви т ку

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н а дх о дж е н н я  п  за гального  ф онду бю д ж ет у 47X94 А' X 47X90 450 000 X А" 450 000 150 000 АГ .V 150 000
П оверн ен н я кредит ів д о  бю дж ет у X X X

УСЬОГО 4 7  8 9 0 4 7  8 9 0 4 5 0  0 0 0 4 5 0  0 0 0 1 5 0  0 0 0 1 5 0  0 0 0



Щ Щ В

) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:
І іМ .

Код Найменування
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  числ і 
бю дж ет  

оозвит ю /
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т о м у  ч исл і 
б ю дж ет  

о о з в и т м
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Н а д х о д ж е н н я  із за гального  ф онду бю д ж ет у /57 950 X X 157 950 165 S00 -V X 165 800
П оверн ен н я  кредит ів д о  бю д ж ет у X X

УСЬОГО 157 950 157 950 165 800 165 800

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

-------- КЗд--------
Економічної
класифікації

видатків
Найменування

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 ї ї 12 13 14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 730 8 730 32 510 32 510 42 334 42 334
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 000 12 000 15 000 15 000 10 000 10 000

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

27 160 27 160 32 490 32 490 31 860 31 860

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 340 000 340 000 33 946 33 946

2730 Інші виплати населенню ЗО 000 30 000 31 860 31 860
УСЬОГО 47 890 47 890 450 000 450 000 150 000 150 000

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

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

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 и 12 13 14
УСЬОГО

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

-------- КБД---------
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

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
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44 578 44 578 46 807 46 807
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 530 10 530 11 056 11 056

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

33 549 33 549 35 226 35 226

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 35 745 35 745 37 532 37 532

2730 Інші виплати населенню 33 548 33 548 35 179 35 179
УСЬОГО 157 950 157 950 165 800 165 800

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

т -— ----------------------------------------— — г ~ — -— — ------------------------------------------------—  ----------------------------------------------------------------------т .Код
Класифікації
кредитування

бюджету

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
УСЬОГО

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

lEEüI
1г 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) г 2022 рік (проект)



1

Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких 
ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям 
витрат на загальнообовязкове державне соціальне 
страхування за новостворені робочі місця

70 000 70 000 65 806 65 806

2

Впровадження ринкових підходів до ресурсного 
забезпечення субєктів малого і середнього 
підприємництва, популяризація місцевого виробника 
“Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"

22 510 22 510 26 404 26 404

3 Розвиток інформаційної підтримки підприємців "День 
підприємця" 57 490 57 490 57 790 57 790

4
Створення сприятливих умов для підприємницької 
діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для 
малого та середнього підприємництва

47 890 47 890

5

Надання одноразової компенсації суб'єктам 
господарювання з метою відшкодування витрат, 
понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, 
надані в оренду або у власність, для обслуговування 
та/або розміщення ринків тощо на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених 
для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО -19, спричинений короновірусом ЗАК5-СоУ-2

300 000 300 000

УСЬОГО 47 890 47 890 450 000 450 000 150 000 150 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:
__ (гри)_______

№ 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 6 7 8 9 10

1

Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких 
ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям 
витрат на загальнообовязкове державне соціальне 
страхування за новостворені робочі місця

69 294 69 294 72 759 72 759

2

Впровадження ринкових підходів до ресурсного 
забезпечення субєктів малого і середнього 
підприємництва, популяризація місцевого виробника 
"Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"

27 803 27 803 29 193 29 193

3 Розвиток інформаційної підтримки підприємців "День 
підприємця" 60 853 60 853 63 848 63 848

УСЬОГО 157 950 157 950 165 800 165 800

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

(три)

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

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

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

фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний
фонд

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

Обсяг видатків на виконання заходів зі створення 
сприятливих умов для підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва

грн кошторис 47 890 47 890

2

Обсяг видатків на надання одноразової компенсації 
суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, 
понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, 
надані в оренду або у власність, для обслуговування 
та/або розміщення ринків тощо на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених 
для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ -19, спричинений короновірусом ЗАИЗ-СоУ-2

грн кошторис 300 000 300 000



3
Обсяг видатків для надання фінансової підтримки 
субектам підприємництва (малим, середнім підприємствам 
та фізичним особам - підприємцям)

грн. кошторис 70 000 70 000 65 806 65 806

4 Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії 
"Зроблено у Миколаєві" грн. кошторис 22 510 22 510 26 404 26 404

5 Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця грн. кошторис 57 490 57 490 57 790 57 790
продукту

1
Кількість заходів зі створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного 
клімату для малого та середнього підприємництва

ОД. календарний план 2 2

2 Кількість суб єктів підприємництва, яким планується 
надати безповоротну фінансову допомогу ОД календарний план 50 50 50 50

3 Відсоток від загальної площі території ринку на якій ведуть 
свою діяльність суб'єкти господарювання відс розрахунок 57 57

4
Середньомісячний розмір орендної плати за землю 
субєктів господарювання, які здійснюють діяльність на 
ринках

грн. розрахунок 877 983 877 983

5 Кількість проведених виставок-ярмарків ОД. календарний план 1 1 1 1

6 Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та 
професійних свят ОД. календарний план 1 1 1 1

ефективності
1 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн. розрахунок 23 945,000 23 945,000

2
Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат 
на загальнообов язкове соціальне страхування за 
новостворені робочі місця

грн розрахунок 1 400 1 400 1 316 1 316

3

Орієнтовна частка в загальній площі території ринку, на 
якій ведуть свою діяльність суб'єкти господарювання, 
стосовно яких здійснюється обмежувальні протиепідемічні 
заходи

відс розрахунок 34 34

4 Середні витрати на проведення однієї виставки-ярмарки 
тощо грн. розрахунок 22 510 22 510 26 404 26 404

5 Середні витрати на проведення одного заходу до дня 
підприємця та професійних свят грн. розрахунок 57 490 57 490 57 790 57 790

якості

1 Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу 
порівняно з попереднім роком відс розрахунок -47,500 -47,500

2

Питома вага суб'єктів господарювання, які одержали 
відшкодування витрат, понесених на сплату плати за 
землю, за земельні ділянки, надані в оренду або у 
власність, для обслуговування та/або розміщення ринків 
тощо на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СО\/Ю • 19. 
спричинений короновірусом БАИЗ-СоУ-г до поданих заяв

відс розрахунок 200 200

3 Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано 
фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком відс розрахунок 100 100 100 100

4 Питома вага кількості проведених виставок-ярмарків до 
запланованих відс розрахунок 100 100 100 100

5 Питома вага проведених заходів з нагоди дня підприємця 
та професійних свят до запланованих відс розрахунок 100 100 100 100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________(ФУ)________

N8 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 видатків для надання фінансової підтримки 
субєктам підприємництва (малим, середнім підприємствам 
та фізичним особам - підприємцям)

грн. кошторис 69 294 69 294 72 759 72 759

2 Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії 
"Зроблено у Миколаєві" грн кошторис 27 803 27 803 29 193 29 193

3 Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця грн. кошторис 60 853 60 853 63 848 63 848
продукту

1 Кількість суб єктів підприємництва, яким планується 
надати безповоротну фінансову допомогу од календарний план 52 52 55 55

2 Кількість проведених виставок-ярмарків од календарний план 1 1 1 1

3 Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та 
професійних свят од календарний план 1 1 1 1

ефективності



СсНІЇ£Аі:'  ̂розмір відшкодування з міського бюджету витрат 
наз аага1іьн00®00 язкове соціальне страхування за 
і іс.г» ̂ -творені робочі місця

витрати на проведення однієї виставки-ярмарки

гоНВ^т

пі^ Г іеї! ^ ^

витрати на проведення одного заходу до дня 
та професійних свят___________________

гри. розрахунок 1 333 1 333 1 323 1 323

грн розрахунок 27 803 27 Є03 29 193 29 193

грн розрахунок 60 853 60 853 63 848 63 848

1

2

д*/іЧаіиіка к'лькост* суб'єктів підприємництва, яким надано 
<$>іНанС°вУ підтримку, порівняно з попереднім роком ніде розрахунок 100 100 100 100

вага кількості проведених виставок-ярмарків до
запланованих відс розрахунок 100 100 100 100

3 - '
вага проведених заходів з нагоди дня підприємця 

^^лф есійних свят до запланованих відс. розрахунок 100 100 100 100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями Використання бюджетних коштів

УСЬОГО
І т.ч оплата м р а і^ патних одиниць за загальним фондом, що

і такожвраховані також у  ' т^ьном у,ф онд і

2020 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний
___ J t ° M . .....

2021 рік

загальний фонд спеціальний
......Ф°.НД____

2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний
____ Ф °“Д

2023 рік (прогноз)

загальний фонд

8

спеціальний
Фонд

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

10

спеціальний
- ___È2S&___

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N9 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
V* * о(0 штатних одиниць

X X X X X X X
і іцц штатні одиниці за загальним фондом, 
,,̂ 1 „раховані також у спеціальному фонді

11 Ш сцевІ'і,»,іонапьні пР°Ф ами>які виконуються в межах бюджетної програми:
І) м ісцеі|,'і"’гіокальнІ програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

__ ______ ____________________________________ _ ___________ _____________________  (грн)

№  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

2

(1, ,ма економічного і соціального 
..■шику м Миколаєва на 2018-2020 роки Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 47 890 47 890
,, , іма розвитку малого і середнього 
.^мемництва у м Миколаєві до 2023 року Рішення ММР від 24.12.2020 №2/21 650 000 650 000 150 000 150 000

УСЬОГО 47 890 47 890 650 000 650 000 150 000 150 000

2) м ісц0"Циііональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
__ ___ ________ _________ ____ ___________________ _ _________ — — -------— ________ _____________ _____ ___ІЕЕЇЇІ

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
№ з/п загальний 

____
спеціальний

фонд разом (4+5) загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом (7+8)

1 3 4 5 6 7 8 9
п р м а  розвитку малого і середнього 
„^^»мництва у м Миколаєві до 2023 року Рішення ММР від 24 12.2020 №2/21 157 950 157 950 165 800 165 800

УСЬОГО
ш ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157 950 157 950 165 800 165 800

12. Об’єкти, )в к і*0НУються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2020 -2024 роках:

«га відповідно до проектно-

г ~

Строк 
реалізаці 
ї  об'єкту 

(рік
початку і 
заверше 

ння)

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

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. %U— 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Найменував



•наліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
з  риці и у ли  вики|Л'іі,ісгмь> пишні у і;увяі ч і  ,ози іи о .і рп. :а нр иведепо  &. здаіздкі, иередгш  в а р п с іь  иккл икзхиісі іи ь .і р««. з  і р^ц» іи істуь  іьч.и прлиеи іи  і .ш щ , иеред ііьокз и ор п сн и  ог ,*+04 і ии.і рп. ><я і
виставку-ярмарок середня вартість якої становить 22,510 тимс.грн. У 2021 році відповідно до проекту програми малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві 2023 року планується надати часткову компенсацію 
орієнтовно 50 роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі міста, середній розмір якої становитиме 1400 грн. Відповідно до індексу споживчих цін 
планується також надавати компенсацію і в 2022-2023 роках. Також у 2021 році планується надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату плати за 
землю, за земельні ділянки, надані в оренду, або у власність, для обслуговування та/або розміщення ринків, тощо на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СО\/Ю-19, спричинений короновірусом 8АІЗЗ-Со\/-2 на загальну суму 300,000 тис.грн. Планується провести: 1 виставку-ярмарок, де середні витрати на проведення 
орієнтовно будуть складати 22,510 грн.; 1 захід з нагоди ня підприємця та професійних свят, середня вартість якого буде складати орієнтовно 57,490 гри. Відповідно до індексу споживчих цін планується проведення
оаулпіо  та ои гтао л іг і \/ ОПОО-ОПО'І плггзу

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Т«5Д---------
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

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
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 730 8 730 8 730
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 000 12 000 12 000

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

27160 27 160 27 160

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

2730 Інші виплати населенню
УСЬОГО 47 890 47 890 47 890

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

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
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
ПО ТО ЧН ИХ 

зобов'язань (3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (8-9)загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 450 000 450 000 42 334 42 334
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 000 15 000 10 000 10 000

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

32 490 32 490 31 860 31 860

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

340 000 340 000 33 946 33 946

2730 Інші виплати населенню ЗО 000 30 000 31 860 31 860
УСЬОГО 867 490 867 490 150 000 150 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

---------К5д ------
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2020

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2021

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2022

Причини виникнення заборгованості Вхситі 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.



з я »  • к

Поточні зобовяззнмя планується витратити до кінця 2021 року. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2021 року не було. Дата: 2 5 11 2021 час ю 40 09

15. Підстави та обґрунтування зидаткін спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 2024 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.

Перший заступник міського голови 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Віталій ЛУКОВ 

Ірина ЩЕРБАКОВА

Аркуш 7 з 7


