
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства Фінансів України.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ^
М иколаївської міської ради__________________________________________________________________  ",_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Тилової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

З Розподіл трз с фонду місцевого бюджет;

Код Програмно; 
класифікації зидзт.чіе 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 
лрограми/підлрсграми згідно з Тиловою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець
Код Функціональної 

класифікації видатків та. 
кредитування бюджету

2017 рік (звіт) 2013 рік (затверджене) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

2 3 4 5 6 7 8 9

1310160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах селах об'єднаних 
територіальних громадах

Департамент енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївської 
міської ради

0,-1 2 3S6 061,00 4 177 800.00 5 574 500.00 5 814 000.00 6 052 100.00

УСЬОГО 2 395 061,00} 4 177 800,00 5 574 500,00} 5 814 000,00 6 052 100,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індихзтивних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними лрограмами/лідпрограмами

Код Програмної 
клзсифікац и з и да т к: в 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 
програми/лідлрограми згідне з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець
Код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

2 3 4 5 6 7 8 9
Керівництво і управління у відповідній, сфері у 
містах (місті Києві), селищах селах об'єднаних 
територіальних громадах

Департамент енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївсько' 
міської ради

0111 202 400.00 90 000,00 23 500.00 24 800.00 26 100,00

УСЬОГО 202 400,00 90 000,00 23 500,00 24 800.00 26 100,00

Н ачальник о у а га .* п е р с ». кого; б.бліх у за зв ітност і

(прізвище та ініціали)

ілоусоза О О.
(прізвище та ініціали)

фКуш і з


