
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. У п р а в л ін н я  ко м у н а л ь н о го  м айна М и ко л а їв с ь ко ї м іс ь к о ї ради 31 22440076 14201100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

$
е

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету №

Здійснення наданих законодавством повноважень у  сфері використання та розвитку комунальної власності

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру

2018 рік 2019 рік 2020 р ік 2021 рік 2022 рік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1 Реалізація державно) політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку шляхом виконання відповідних місцевих програм.

продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів шт.од. 2150 2150 2150 2150 2150
кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг шт.од. 5 604 6500 6500 6500 6500

4-Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

-------К8Д' І ИПОВО'І-------
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування
місцевого бюЛЖРТУ

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
Номер цілі державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3110160 0160 0111

Управління комунального майна Миколаївської 
міської ради;
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

3 327 773,00 4 591 708,00 5 604 700,00 5 829 400,00 6 049 400,00 1

3110180 0180 0133

Управління комунального майна Миколаївської 
міської ради;

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00 0,00 0,00 1

УСЬОГО 3 327 773,00 4 591 708,00 5 609 700,00 5 829 400,00 6 049 400,00

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

---------КОД' т и  п о в о ї---------

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
Місцевого бюлжету

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
Номер цілі державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3110160 0160

0*0

Управління комунального майна Миколаївської 
міської ради;
Керівництар і управління у відповідній сфері у 
м іс^Д м істіКиєв і); селищах, селах, об'єднаних ^  
теритбріальнйх'громадах

61 500,00 265 000,00 261 800,00 275 700,00 289 700,00 1

Ї^СЬОГО 61 500,00 265 000,00 261 800,00 275 700,00 289 700,00

МКРТЧЯН М.С. 

Михайличенко Л.Ф


