
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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1.  Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 42 05410582    
 (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)     

3. 4216020  6020 0620    

 Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 
послуги 1454900000

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2021 рік (звіт) 2022 рік 
(затверджено)

2023 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік граничний 
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 419 400 200 000 290 000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 4 000 000
для мереж звонішнього освітлення в приватному секторі в  Інгульському районі   Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров.1,2,3 Казарський в Інгульському районі м.Миколаєва, в т.ч.коригування ПКД та проведення її екпертизи;                                                         Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицям: Машинобудівельників, Тепла, Січова в Інгульському 
районі м.Миколаєва, в т.ч.коригування ПКД та проведення її екпертизи

ВСЬОГО 419 400 200 000 290 000 4 000 000

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2023 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2023 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
затрат

1 обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ тис.грн. кошторис 290 000 500
2 кількість світлоточок тис.од. дефектні акти 350

продукту

1 кількість знесення самовільно встановлених МАФ од.

акт обстеження, протоколи комісії з питань 
упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та 
сфери послуг на території міста Миколаєва 17 35

2 кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати) од. дефектні акти 350
ефективності

1 середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ грн. розрахунок 17 058,82 14 285,71
2 середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік грн. розрахунок 10 000

 Аркуш 1 з 2



якості

1
темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ 
порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 100 100

2 питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби   відс. розрахунок 100,0
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
421602
0  

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

Завдяки  програмі  здійснюється  комплексу заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інгулського району та комфортне їхнє проживання. 

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:
(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

УСЬОГО

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

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2024 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2025 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2025 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
421602
0  

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

Завдяки  програмі  здійснюється  комплексу заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інгулського району та комфортне їхнє проживання. 

Голова адміністрації Інгульського 
району ММР Ганна  РЕМЕННІКОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку Олена  ЄЛІСЄЄВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Аркуш 2 з 2


