
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ фінансового управління 

   Міської ради міста Кропивницького 

   від 25 вересня 2019 року № 12 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3 

1.Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                   27                                                               41844390 

 (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)       (код Типової відомчої  класифікації                            (код за ЄДРПОУ)       

                                                                                                                 видатків та кредитування бюджету) 

  

 

2.Департамент з питань економічного  розвитку, торгівлі та інвестицій                             271                                                    41844390     

Міської ради міста Кропивницького    

 (найменування відповідального виконавця)                                                      (код Типової відомчої  класифікації                  (код за ЄДРПОУ)       

                                                                                                                              видатків та кредитування бюджету 

                         та номер в системі головного  

        розпорядника коштів бюджету міста) 

 

  

3.         2717693                                  7693                                   0490                    Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю    11201100000 
    (код Програмної               (код Типової програмної         (код Функціональної                    (найменування бюджетної програми згідно з             (код бюджету)            

класифікації  видатків           класифікації видатків та         класифікації видатків                   Типовою програмною класифікацією                        

 кредитування бюджету)      кредитування бюджету)      та кредитування бюджету)               видатків та кредитування бюджету)   

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету 

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами. 

 

Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 

(затверджено) 

2020 рік (проект) 

Граничний 

показник 

Необхідно 

додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6 

КПКВК      

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

259485 401880 268000 196000 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

169644 183120 157000 164000 



2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних 

програм, не віднесені 

до заходів розвитку) 

92702 475   

 

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 показників 

2020 рік (проект) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

затрат Фінансування 

Програми формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

грн Програма формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

305000 615000 

 Фінансування 

Програми реалізації 

громадського 

бюджету у м. 

Кропивницькому  

грн Програма реалізації 

громадського 

бюджету у м. 

Кропивницькому 

50000 100000 

      

продукту Кількість заходів з 

реалізації Програми 

формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

од. Програма формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

10 13 

 Кількість заходів 

інформаційної 

компанії 

од. Програма реалізації 

громадського 

бюджету у м. 

Кропивницькому 

12 12 

ефективності Середня вартість 

одного заходу з 

реалізації Програми 

формування 

позитивного 

грн розрахунок 30500 47308 



міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

 Середня вартість 

одного заходу по 

інформаційній 

компанії 

грн розрахунок 4167 8333 

Усього      

 

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

виконання бюджетної програми  

 

В разі, якщо додаткове фінансування  по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в сумі 310000 тис.грн 

не буде передбачено, то на недостатньому рівні будуть організовані зустрічі керівництвом міста з іноземними делегаціями, не будуть проведені 

семінари, навчання з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підготовки інвестиційних проектів; відсутність 

презентаційної продукції та відеоролика про інвестиційні можливості  негативно вплине на імідж міста. 

 

В разі недофінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому, не будуть проведені всі етапи конкурсу 

«Громадський бюджет», інформаційна компанія в недостатній мірі охопить мешканців міста, що призведе до зменшення кількості поданих 

проектів на конкурс. 

 

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022роки за бюджетними програмами  

Код Найменування 2021рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Обґрунтування 

необхідності 

додаткових коштів 

із загального 

фонду на 2021 і 

2022 роках 

Індикативні 

прогнозні 

показники 

Необхідно 

додатково 

(+) 

Індикативні 

прогнозні 

показники 

Необхідно 

додатково 

(+) 

       

       

       

 

Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів 

 

N 

з/п 

Найменування Одиниця виміру Джерело 

інформації 

2020 рік 

(прогноз) в 

межах 

доведених 

індикативних 

2020 рік 

(прогноз) зміни 

у разі 

передбачення 

додаткових 

2021 рік 

(прогноз) в 

межах 

доведених 

індикативних 

2022 рік 

(прогноз)   

зміни у разі 

передбачення 

додаткових 



прогнозних 

показників 

коштів прогнозних 

показників 

коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

продукту        

        

ефективності         

        

 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 

для забезпечення виконання бюджетної програми 

 

Усього       

 

 

В.о. директора департаменту _______________________________ 

(підпис) 

Тетяна ЛОМОВА 

(прізвище та ініціали) 

Головний спеціаліст _______________________________ 

(підпис) 

Любов ЛИЧОВА 

(прізвище та ініціали) 

 

 

 


