Дата: 09.12.2019 Час: 12:10:30

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)
1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

25696764

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

291

(найменування відповідального виконавця)

25696764
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 2917330

0443

7330
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Будівництво інших об'єктів
комунальної власності

14201100000

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:
(грн.)
2020 рік (проект)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2018 рік (звіт)

2019 рік
(затверджено)

1

2

3

4

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
ВСЬОГО

3210

194874,85
194874,85

граничний
обсяг

необхідно
додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

5

6

7

492180,00
492180,00

833700,00
833700,00

Додаткове фінансування необхідно для повного виконання робіт з реконструкції територіальної автоматизованої системи
централізованого оповіщення для забезпечення прийому сигналів і повідомлень та здійснення оповіщення органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення,
установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про
організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів
№ з/п
1
1

Найменування
2
ефективності
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту

Аркуш 1 з 2

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2020 рік (проект) в межах
доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі
виділення додаткових
коштів

3

4

5

6

грн

розрахунок

833700,00

Дата: 09.12.2019 Час: 12:10:30

якості
рівень готовності об'єктів реконструкції
%
розрахунок
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком
%
розрахунок
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1
2

58
69,4

Якщо додаткові кошти не будуть виділені, то не буде забезпечено гарантоване оповіщення керівного складу цивільного захисту та населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:
(грн.)
2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково +

1

2

3

4

5

6

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
УСЬОГО

3210

1032567,00
1032567,00

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

7

1127480,00
1127480,00

Додаткове фінансування необхідно для повного виконання робіт з реконструкції територіальної автоматизованої системи
централізованого оповіщення для забезпечення прийому сигналів і повідомлень та здійснення оповіщення органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення,
установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про
організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п

1
1

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2021 рік
(прогноз) в
межах
доведених
індикативних
прогнозних
показників

3

4

5

2
ефективності
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту

грн

розрахунок

2022 рік
2021 рік
2022 рік
(прогноз), в
(прогноз),
(прогноз),
межах
зміни у разі
зміни у разі
доведених
передбачення
передбаченн
індикативних
додаткових
я додаткових
прогнозних
коштів
коштів
показників
6
1032567,00

7

8
1127480,00

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Якщо додаткові кошти не будуть виділені, то не буде забезпечено гарантоване оповіщення керівного складу цивільного захисту та населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Керівник

Герасіменя О. А.
(підпис)

Головний бухгалтер

Вахтіна О. В.
(підпис)

Аркуш 2 з 2

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

