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

БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Ф орма 2019-1

1. Д епартам ент енергетики, енергозбереж ення та запровадж ення  інн ова ц ійн их  техн ол ог ій  13
М и ко л а ївсько ї м іс ь ко ї ради _________________________________________________________________  ______________________

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв".

3.Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

ІЕЕЇЇІ
Код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно 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 р ік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1317321 Будівництво освітніх установ та закладів

Департамент енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївської 
міської ради

0443

УСЬОГО

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець
Код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1317321 Будівництво освітніх установ та закладів

............................. < о \

Департамент енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївської 
міської оади

0443 12 736 441,00 36 336 422,00 32 405 270,00 18 379 965,00 19 409 243,00

УСЬОГО 12 736 441,00 36 336 422,00 32 405 270,00 18 379 965,00 19 409 243,00

Директор департамш 
запровадження іжіое 
м іської ради

Ч\  . *  ____ ^

Начальник бухгалтерського обліку та звітності ( У -

(під™с>

Булах В. П.
(прізвище та ініціали)

Білоусова О. О.
(прізвище та ініціали)

/


