
ЗАТВЕРДЖЕНО Дата: 26 11.2021 Час 11:36:39

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 класифікації (КОД за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

2. Виконавчий комітет М иколаївської м іської ради ____  _  021 04056612
(найменування відповідального виконавця) (код і ипової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)

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

3 .  ______0217680_______  ________ 7680________  ________ 0490________  Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування________ _________ 14549000000_________
(код Програмної (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

класифікації видатків та програмної класифікації видатків видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування

бюлжетл/) та кпелиллтання бюлжет\Л

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

Сплата членських та цільових внесків виконавчим комітетом Миколаївської міської ради до асоціацій органів місцевого самоврядування та інших форм добровільних обєднань.

2) завдання бюджетної програми
Проведення роботи, пов'язаної з членством м. Миколаєва в ДООМС Асоціації міст України та громад, продовження співпраці з містами партнерами.
Проведення роботи, пов'язаної з членством м.Миколаєва в асоціації "Енергоефективності міста України"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами;Бюджетний кодекс України № 2456-\/І від 08.07.10 із змінами;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 15.09.2021 №6000.
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".
Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2021 рік, затверджена рішенням миколаївськох міської ради від 24.12.2020 №2718.
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"від 24.12.2020 №2/32.
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 09.06.2021 №5/76.
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 21.10.2021 №11/6.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код Найменування

2020 зік (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
Н адходж ення іі  іага їьного фонду бюдж ету 314 099 X X 314 099 1 770 500 X .V 1 770 500 971 321 X X 971 321
Повернення кредитів до бюдж ету X X .V

УСЬОГО 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

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

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)

3 4 5 6 7 8 9 10

Код

а щ щ  1 а Ь

Найменування



Дата 26.11.2021 Час: 11:36:39ІІіидх<н)ження /і миально/о фонду бюдж ету /  022 801 А- X 1 022 X01 / 083 940 X X 1 083 940
{Повернення кредитів до бюдж ет у X X

УСЬОГО 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

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

---------т .
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 том у числі 
бюджет 

розвитку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14
2800 Інші поточні видатки 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

УСЬОГО 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:
І!ЕЛКод

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у том у 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
УСЬОГО

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

---------К5Д---------
Економічної
класифікації

видатків
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
2800 Інші поточні видатки 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

УСЬОГО 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

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

і< ^ --------
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:

ш .

N8 3/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 и 12 13 14

1
Проведення роботи, пов'язаної з членством м Миколаєва 
в ДООМС Асоціації міст України та громад, продовження 
співпраці з містами партнерами

314 099 314 099 1 750 000 1 750 000 921 321 921 321

2 Проведення роботи, пов'язаної з членством м Миколаєва в 
асоціації "Енергоефективності міста України" 20 500 20 500 50 000 50 000

УСЬОГО 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

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

ІШ2І
№ 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
Проведення роботи, пов'язаної з членством м Миколаєва 
в ДООМС Асоціації міст України та громад продовження 
співпраці з містами партнерами

970 151 970 151 1 028 658 1 028 658

Аркуш 2 з 5



І 2
Проведення роботи, пов'язаної з членством м Миколаєва в 
асоціації "Енергоефективності міста України'' 52 650 52 650 55 283 55 283

УСЬОГО 1 022 801 1 022 801 1 083 941 1 083 941

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

№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

виміру 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 по членських внесках до громадських та 
інших організацій тис.грн рішення Миколаївської 

міської ради 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

продукту

1 кількість членських внесків до громадських та інших 
організацій ОД звітність установ 2,000 2,000 5,000 5,000 4.000 4.000

ефективності

1 середні витрати на сплату одного членського внеску до 
громадських та інших організацій тис.грн. розрахунок 157,049 157,049 354 100,000 354 100,000 242 830,250 242 830.250

якості

1 збільшення кількості членських внесків до громадських та 
інших організацій відс розрахунок

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

ІЕ й !
№ з/п Показники Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
виміру 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 по членських внесках до громадських та 
інших організацій тис.грн. рішення Миколаївської 

міської ради 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

продукту

1 кількість членських внесків до громадських та інших 
організацій од звітність установ 4,000 4,000 4,000 4,000

ефективності

1 середні витрати на сплату одного членського внеску до 
громадських та інших організацій тис грн розрахунок 255 700,250 255 700,250 270 985,000 270 985,000

якості

1 збільшення кількості членських внесків до громадських та 
інших організацій відс розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

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 6 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:

І ! М
№  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)

куш 3 зо 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1
Програма розвитку місцевого 
самоврядування у місті Миколасві на 2018- 
2020 роки

Рішення Миколаївської міської ради №
32/16 від 21.12 2017 314 099 314 099

2 "Програма економічного і соціального 
розвитку м Миколаєва на 2022-2024 роки

Рішення Миколаївської міської ради
№2/18 від 24.12.2020 1 770 500 1 770 500

3 Проект "Програма економічного і соціального 
розвитку м Миколаєва на 2022-2024 роки Рішення Миколаївської місткої ради 971 321 971 321

УСЬОГО 314 099 314 099 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

2) місцеві/регіонапьні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
___________(грн)______

№ 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

1 Проект "ГІрограма економічного і соціального 
розвитку м Миколаєва на 2022-2024 роки Рішення Миколаївської місткої ради 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

УСЬОГО 1 022 801 1 022 801 1 083 940 1 083 940

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

iæüL

Найменування об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

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 
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. %

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

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.

Сплата щорічних внесків є однією з гарантій продовження членства міста в українських організаціях, що сприятиме: поширенню відомостей про місто, а також поліпшенню іміджу Миколаєва в Україні; участі міста у 
міжнародних програмах, спрямованих на покращення життя мешканців міста; пошуку міст-партнерів в Україні та за кордоном; залученню інвестицій в економіку міста.

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

^  ■ 
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
2800 інші поточні видатки 314 099 314 099 314 099

УСЬОГО 314 099 314 099 314 099

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

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 11 12
2800 Інші поточні видатки 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

УСЬОГО 1 770 500 1 770 500 971 321 971 321

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



“ П И Д ---------
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

Дата 26 11 201

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.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керуючий славами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Андрій ВОЛКОВ

Ірина ЩЕРБАКОВА

Аркуш 5 з 5


