
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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_______________________________________________________________________ 021
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217693 7693

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

бюджету)

_________ 0490_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 
бюджету)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною 
_____________діяльністю_____________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати м ісцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 р ік за бюджетними програмами:

(ГРН )
Код

Економічної 
класиф ікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 р ік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 р ік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 р ікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 є 7

2210
Предмети, матеріали, обладнання  
та інвентар 185186 104 960 173 500

2240 Оплата послуг (кр ім  комунальних) 806 658 104 040 185 500 800 000
Визначення, оновлення рейт ингу міст а М иколаєва за м іжнародною  шкалою 800,0 тис.грн.

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвит ку 34 400

2610

С убсидії та пот очн і т рансферти 
підприєм ст вам (установам, 
організаціям) 1 397 744 2 681 750 2 843 828

2800 Інш і пот очн і видат ки 7 200

3110
Придбання обладнання і  предмет ів 
довгост рокового корист ування 9 100 000 5 850 000

ВСЬОГО 2 431 188 11 990 750 9 052 828 800 000

Зміна результативних показників, які характеризую ть виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів



№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інф ормації
2022 р ік (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 визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною 
шкалою грн. рішення Миколаївської міської ради 800 000
продукту

1
Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м Миколаєва за 
міжнародною шкалою од календарний план 1
еф ективності

1
Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за 
міжнародною шкалою грн. розрахунок 800 000
якості

1
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м 
Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком 8ІДС. розрахунок 100 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.
0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

У разі невиділення додаткових коштів виконавчий комітет не зможе визначити та оновити рейтинг Миколаєва за національною та міжнародною шкалою, визначення рівня інвестиційної привабливості міста, проведення інших 
досліджень

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

(грн.)
Код

Економічної 
класиф ікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2023 р ік (прогноз) 2024 р ік (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

2210
Предмети, матеріали, обладнання  
та інвент ар 113 400 188 475

2240 Оплата послуг (крім  комунальних) 78 455 747 965

2610

С убсидії та пот очн і трансферти  
підприєм ст вам (установам, 
організаціям/ 2 998 964 3 148 915

3110
Придбання обладнання і  предмет ів  
довгост рокового корист ування

УСЬОГО 3 190 819 4 085 355

Ns з/п Найменування Одиниця вим іру Джерело інф ормації

2023 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), 

зм іни 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

Перший заступник М иколаївського 
м іського голови

(підг/ie rf

ативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.

Віталій ЛУКОВ

Заступник начальника відд ілу 
бухгалтерського обліку

(прізвище та ініціали) 

Валентина ГАССАН
(підпис) (прізвище та ініціали)


