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

БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗА П ИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської
міської ради__________________________________________________________________________________________  38________________

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності; забезпечення дотримання міської політики у сфері 
благоустрою; організація та проведення заходів із запобігання та протидії 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

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3816020
Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

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

0620 86 984,00 400 000,00 400 000,00 422 400,00 443 520,00

УСЬОГО 86 984,00 400 000,00 400 000,00 422 400,00 443 520,00

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

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3816020
Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

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

0620

УСЬОГО

Керівник Єрмоласв А. В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Індісова Т. В.
(прізвище та ініціали)


