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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 29 25696764    
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2.  Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 291 25696764    

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2918120  8120 0320    4810100000

(код бюджету)

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

(грн.)

Найменування 2018 рік (звіт)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3862,00 18000,00 18000,00

2272 300,00 180,00

2273 Оплата електроенергії 1700,00

2274 Оплата природного газу 7000,00

3110 418000,00 9000000,00

ВСЬОГО 421862,00 27000,00 18180,00 9000000,00

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

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

 (код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

 Заходи з організації рятування на 
водах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

2019 рік 
(затверджено)  граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +

Оплата водопостачання та 
водовідведення

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

Для оперативного та ефективного реагування на НС виникла необхідність придбання сучасного засобу надання 
допомоги потерпілим на воді та льоду у зимовий період.
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№ з/п Найменування Джерело інформації

1 2 3 4 5 6
ефективності

1 середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку грн розрахунок 1818,00 900000,00

якості

1 % розрахунок -32,7 33333,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Найменування 

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

1 2 3 4 5 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6000,00 6000,00

2272 195,00 210,00

3110

УСЬОГО 6195,00 6210,00

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

№ з/п Найменування Джерело інформації

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Керівник Герасіменя О. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Вахтіна О. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Одиниця 
виміру

2020 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових 

коштів

Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж  порівняно з 
попереднім роком

Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР для забезпечення заходів з реагування на події з людьми в зимовий період на водній акваторії у 2008 р. придбано катер на повітряній 
подушці “Корабел”. За період експлуатації аварійним загоном здійснено біля 120 виїздів на різноманітні ситуації, пов’язані зі збереженням життя людини на воді та льоду.
На Бузькому лимані та річці П.Буг у зимовий період продовжується рух суден, що створює у межах фарватеру уламки криги, якими пошкоджується повітряні балони катеру на 
повітряній подушці (проведено 3 поточних ремонти із заклеювання балону та ремонту фартуху), що, в свою чергу, може призвести до загибелі як рятувальників так і врятованих.

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

Оплата водопостачання та 
водовідведення

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

Одиниця 
виміру

2021 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2022 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбаченн

я 
додаткових 

коштів
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