
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 421 05410582    
(найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

  (код за ЄДРПОУ)

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.  Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 42 05410582    

 Аркуш 1 з 2

3. 4217461  

(грн.)

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:

1 2 3 4 5 6

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

№ з/п Найменування 
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 

виділення додаткових коштів

Здійснення капітального ремонту доріг в Інгульському районі міста Миколаєва

ВСЬОГО 11 505 115 4 472 713 7 290 160 28 350 000

3132

Капітальний ремонт інших 

об'єктів 9 740 401 3 872 713 5 867 180 27 950 000

7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 764 714 600 000 1 422 980 400 000
Здійснення поточного ремонту доріг в Інгульському районі міста Миколаєва

1 2 3 4 5 6

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2018 рік (звіт)
2019 рік 

(затверджено)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік граничний 

обсяг

необхідно 

додатково +

7461 0456    

 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 142011000000

(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 бюджету)

місцевого бюджету)

 Аркуш 1 з 2



7 81 2 3 4 5 6

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

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

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 

передбачення 

додаткових 

коштів

Здійснення капітального ремонту доріг в Інгульському районі міста Миколаєва

УСЬОГО 7 290 160 30 270 000 7 290 160 32 160 000

3132

Капітальний ремонт інших 

об'єктів 5 867 180 29 870 000 5 867 180 31 760 000

7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 422 980 400 000 1 422 980 400 000
Здійснення поточного ремонту доріг в Інгульському районі міста Миколаєва

необхідно 

додатково +

 індикативні 

прогнозні 

показники

необхідно 

додатково +

1 2 3 4 5 6

(грн.)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки індикативні 

прогнозні 

показники

 Аркуш 2 з 2

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку Єлісєєва О. М.

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.

Перший заступник голови 

адміністрації Інгульського району 

ММР Волков І. В.

1 2 3 4 5 6

 Аркуш 2 з 2
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