
1.

2.

3.

0 середні витрати на одного працівника грн. Розрахунок 0 2288

0 ефективності

0
кількість громадян залучених до участі в громадських робіт

осіб
Дані роботодавців (підприємст, 

установ, організацій) 0 389

0 продукту

0 обсяг витрат грн.

Проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького «Про 

затвердження  Програми  

зайнятості  населення м. 

Кропивницького на 2021-2023 

роки»

0 890000

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

0 затрат

1 2 3 4 5 6

Для забезпечення  залучення безробітних громадян 

міста Кропивницького до виконання громадських робіт, 

що носять суспільно-корисний характер

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

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2021 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку
871 771 880 000 0 890 000

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2019 рік (звіт)
2020 рік 

(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 

рік
граничний обсяг

(2)(7)(1)(3)(2)(1)(0) (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0) Організація та проведення громадських робіт 11201100000
(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)

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

Кропивницького
(2)(7)(1) 41844390

                            (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 фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 

від 25 вересня 2020 року № 14       

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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

Кропивницького
(2)(7) 41844390

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

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)



0 середні витрати на одного працівника грн. Розрахунок 0 2571 0 2828

0 ефективності

0
кількість громадян залучених до участі в громадських робіт

осіб
Дані роботодавців (підприємст, 

установ, організацій) 0 389 0 389

0 продукту

грн.

Проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького «Про 

затвердження  Програми 

зайнятості  населення  м. 

Кропивницького  на 2021-2023 

роки»

0 1000000 0 1100000

7 81 2

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки Тетяна ЛОМОВА

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Любов ЛИЧОВА

УСЬОГО 0 1 000 000 0 1 100 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 Для забезпечення  залучення безробітних громадян міста Кропивницького до виконання громадських робіт, що носять суспільно-корисний характер  планується передбачити та виділити кошти в 2022 році на 

суму 1000000 грн., а в 2023 році - 1100000 грн.,  в іншому разі громадяни, які знаходяться на обліку у міськрайцентрі зайнятості не будуть забезпечені робочими місцями.

0 затрат

0 обсяг витрат

3 4 5 6

Для забезпечення  залучення безробітних громадян міста 

Кропивницького до виконання громадських робіт, що носять суспільно-

корисний характер.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2022 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2023 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2282
Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку

0 1 000 000 0 1 100 000

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

2) додаткові витрати на 2022 - 2023  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

УСЬОГО 871 771 880 000 0 890 000

 Для забезпечення  залучення безробітних громадян міста Кропивницького до виконання громадських робіт, що носять суспільно-корисний характер  потрібно передбачити та виділити 890000 грн.,  в іншому разі 

громадяни, які знаходяться на обліку у міськрайцентрі зайнятості не будуть забезпечені робочими місцями.


