
8 відсоток залучення безробітних до громадських робіт відс. розрахунок 78 202

7 якості

6 середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 2 544 2 544

5 ефективності

4 кількість громадян залучених до участі в громадських робіт осіб укладені договори 150 393

3 продукту

2 обсяг витрат тис.грн.

Програма зайнятості населення 

на період до 2020 року 381 000 1 000 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не будуть забезпечені робочими місцями  громадяни м.Кропивницького, які знаходяться на обліку у міськрайцентрі зайнятості. 

1 затрат

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

2019 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2019 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6 7

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку
319 825 715 000 381 000 619 000

Рішення Міської ради іста Кропивницького від 

06.09.2018 року №1794 "Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького  від 15.02.2018 року 

№1422 Про затвердження Програми зайнятості 

населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки" 

завтерджено 1000,0млн.грн.

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

1982519 2017 рік (звіт)
2018 рік 

(затверджено)

2019 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2019 рік
граничний обсяг

необхідно додатково 

(+)

2. Департамент з питань економічного розвитку,торгівлі та інвестицій  Міської ради міста 

Кропивницького
(2)(7)(1)

                            (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.  Організація та проведення громадських робіт

(2)(7)(1)(3)(2)(1)(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 

року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (2)(7)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)



(грн)

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Директор департаменту  ______________________________ А.Паливода

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст  ______________________________ Л.Клімченко

УСЬОГО 0 0 0 0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

7 81 2 3 4 5 6

Рішення Міської ради іста Кропивницького від 06.09.2018 року №1794 

"Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  від 

15.02.2018 року №1422 Про затвердження Програми зайнятості 

населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки

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

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2020 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2021 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2021 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 0 402 000 0 426 000

71 2 3 4 5 6

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2020 - 2021 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

УСЬОГО 319 825 715 000 381 000 629 000

(грн)


