
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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконав чий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021____________ ___________ 23625524
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

3. 0216084 6084

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

бюджету)

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання
__________0610___________ ________________ житла________________  __________ 14549000000
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та
бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік 
(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1 200 000 1 266 000 1 000 000 1 148 831

Пояснювальна записка до бюджетного запиту

ВСЬОГО 1 200 000 1 266 000 1 000 000 1 148 831

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

N9 з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

/



1 Обсяг видатків тис.грн рішення виконкому міської ради 1 000,000 1 148,831
2 кількість молодих сімей, які перебувають на обліку О Д . довідка МРУ Держмолодьжитла 244 244

продукту

1
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий 
довгостроковий кредит _  ° Д  _ довідка МРУ Держмолодьжитла 16 31
ефективності

1

середні витрати на обслуговування одного кредитного договору(обсяг 
видатків/кількість укладених договорів) тис.грн розрахунок 62,500 37,059
якості

1 темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком % розрахунок -36 88
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0216084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

У разі невиділення додаткових коштів не буде можливості для надання та обслуговування 31 цільового довгострокового кредиту на придбання житла молодим сімям та одиноким громадянам.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1 062 000 1 118 280

УСЬОГО 1 062 000 1 118 280

N2 з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), зміни 

у разі
передбачення

додаткових
коштів

2023 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
затрат

1 Обсяг видатків тис.грн рішення виконкому міської ради 1 062,000 1 118,280
2 кількість молодих сімей, які перебувають на обліку ______ Од.______ довідка МРУ Держмолодьжитла 258 270

ПРРДУ*ТУ__________________________________________________________________________________________________

1
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий 
довгостроковий кредит ОД. довідка МРУ Держмолодьжитла 19 22
ефективності

1
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору(обсяг 
видатків/кількість укладених договорів) тис.грн розрахунок 56 51
ЯКОСТІ і

1 темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім/роком % розрахунок 18,75 15,789
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023

Заступник міського голови

Завідувач сектору планування, АШЧ 
й утримання ВО ММР

жах та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Андріенко Ю. Г.
(прізвище та ініціали)

Тимченко В. А.
(прізвище та ініціали)


