
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. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______________  04056612
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у  статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності ___________ 14549000000

(найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 7670 0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

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

і ш а і
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 рік іграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 43 625 355 15 735 856 5 000 000 161 460 000

Поповнення стататного капіталу для ведення господарської діяльності: Комунального підприємства "Миколаївпастранс" - 
33 500,0 тис.грн;Комунального підприємства "Миколаївелектротранс" -126 960 000,0 тис. грн.;
Поповнення стататного капіталу для Комунального підприємства "Міський інформаційно-обчислювальний центр"  -1  000 
000 грн.

ВСЬОГО 43 625 355 15 735 856 5 000 000 161 460 000

'



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

Ne 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 Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.: тис.грн звітність установ

КВП ПДЗОВ "Дельфін" тис.грн звітність установ -613,000
КП ТРК "МАРТ" тис.грн звітність установ 23,000
КП ММР "Миколаївпастранс" тис.грн звітність установ -24,308
КП ММР "Миколаївелектротранс" тис.грн звітність установ 6769,100
КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр" тис.грн звітність установ 8,900

2
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємств тис.грн рішення міської ради 5000,000 161460,000

КВП ПДЗОВ "Дельфін" тис.грн рішення міської ради 600,000

КП ТРК "МАРТ" тис.грн рішення міської ради 4400,000

КП ММР "Миколаївпастранс" тис.грн рішення міської ради 33500,000

КП ММР "Миколаївелектротранс" тис.грн рішення міської ради 126960,000

КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр" тис.грн рішення міської ради 1000,000
якості

1
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року, у т.ч.: % розрахунок

КВП ПДЗОВ "Дельфін" % розрахунок 9,49
КП ТРК "МАРТ" % розрахунок 81,97
КП ММР "Миколаївпастранс" % розрахунок 43,56
КП ММР "Миколаївелектротранс" % розрахунок 126,96
КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр" % розрахунок 20,000

2 Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.: тис.грн розрахунок

КВП ПДЗОВ "Дельфін" тис.грн Фінансовий план підприємства 2,000

КП ТРК "МАРТ" тис.грн Фінансовий план підприємства 26,000

КП ММР "Миколаївпастранс" тис.грн Фінансовий план підприємства -24,308

КП ММР "Миколаївелектротранс" тис.грн Фінансовий план підприємства 0,000
КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр" тис.грн Фінансовий план підприємства 8,900

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Кошти необхідні для ведення господарської діяльності КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр", КП ММР "Миколаївпастранс", КП ММР "Миколаївелектротранс". Невиділення додаткових коштів негативно вплине на 
фінансовий стан підприємств, що перебувають в складному становищі у зв'язку з запровадженням карантину та на міському електро і автотранспорті.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:
ÜEü!

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

УСЬОГО



.'Міна результативних показників, які хараістеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ 3/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), зміни 

уразі
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 Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.: тис.грн звітність установ

2
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємств тис.грн рішення виконкому міської ради
якості

1
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року, у т.ч.: % розрахунок

2 Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.: тис.грн Фінансовий план підприємства

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник Миколаївського 
міського голови

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку ММР

Криленко В. І. 
(прізвище та ініціали)

Щербакова І.М. 
(прізвище та ініціали)


