
( І

.БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Д епартам ент вн у тр іш н ь о го  ф ін ан сово го  кон тр о л ю , на гл яду та пр оти д ії ко р у п ц ії М и ко л а ївсько ї
м іс ь ко ї ради__________________________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської м іської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності; забезпечення дотримання м іської політики у  сфері 
благоустрою; організація та проведення заходів із запобігання та прот идії корупції.

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

<ГРН>
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 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

і 2 3 4 5 6 7 8 9

3810160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селиіцах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Департамент внутрішнього 
фінансового контролю, нагляду та 
протидії корупції Миколаївської міської 
оади

0111 2 143 468,00 4 524 500,00 6 036 600,00 6 305 500,00 6 570 900,00

УСЬОГО 2 143 468,00 4 524 500,00 6 036 600,00 6 305 500,00 6 570 900,00

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

<гРн->
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 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

і 2 3 4 5 6 7 8 9

3810160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селиіцах. селах, об'єднаних 
територіальних громадах

Департамент внутрішнього 
фінансового контролю, нагляду та 
протидії корупції Миколаївської міської 
Ради______________________________

0111 467 397,00 82 000,00 43 000,00 45 400,00 47 700,00

УСЬОГО 467 397,00 82 000,00 і 43 000,00 45 400,00 47 700,00

Керівник

Головний бухгалтер


