
1.

3

Ціль державної політики № 7 - Популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів держави на міжнародній арені

Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів 
громадського бюджету

од.

0Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у 
невстановлених місцях

од. 2 3 0 0

0

Ціль державної політики № 8 - Створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності

Кількість заходів, передбачених Програмою формування позитивного 
міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки

од. 3 6 11 11

6
Ціль державної політики № 5 - Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості

Кількість послуг з інформатизації од. 7 8 6 6

Ціль державної політики № 9 - Реалізація державної політики у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

Ціль державної політики № 1 - Виконання заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

Ціль державної політики № 2 - Створення сприятливої кон`юктури на регіональному ринку праці, зменшення регіональної диференції у сфері зайнятості, підвищення рівня зайнятості населення та 
зниження рівня безробіття

Ціль державної політики № 3 - Виконання заходів, направлених на вирішення проблем розвитку малого та середнього підприємництва

Ціль державної політики № 6 - Виконання заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації
1

Кількість багатофункціональних пристроїв (БФП) од. 1 0 2 2 0
Кількість придбаних одиниць комп`ютерів од. 1 0 0 1

0Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

од. 4 6 6 6

Кількість суб`єктів підприємництва, яким планується надати фінансову та 
фінансово-кредитну підтримку

од. 2 6 7 8 0

0

103
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. 1 2 1 1 1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. 146 44 103 103

0Витрати на утримання однієї одиниці грн. 243,144 0 0 0

0
Кількість виконаних листів , звернень, заяв шт. 67 0 0 0 0

Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника шт. 7 0 0 0

0 1 1 0

2Кількість придбаних ліцензійних програм од. 0 0 0 2
Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів од. 0 0 2

Ціль державної політики № 6 - Виконання заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

1 0 0

41844390
(код за ЄДРПОУ)

(2)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики № 3 - Виконання заходів, направлених на вирішення проблем розвитку малого та середнього підприємництва
0Кількість створених онлайн платформ в рамках проєкту "Діловий 

Кропивницький"
од. 0

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

Кількість створених відеороликів про розвиток підприємництва од. 0

Кількість громадян залучених до участі в громадських роботах осіб 128

1

22

40 38 44

5 3 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024  РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Керівництво і управління у сфері економіки; залучення громадян міста які знаходяться на обліку в міському центрі зайнятості до громадських робіт; створення сприятливих умов для розвитку підприємницької 
діяльності; реалізація громадських ініціатив, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького, зростання обсягів продажу продукції місцевих товаровиробників та 
рівня зайнятості населення; створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян.

(код бюджету)
Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        
1152800000

2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:



0 23,000 23,000 6

 УСЬОГО 41,050 0

2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

41,050 0

0 0 0 8
 УСЬОГО 8,393,132 9,247,412

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 3,300 60,000
9,299,200 14,378,800 14,461,100

5
2717693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 174,007 140,000 220,000 231,660 0 7
2717693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 6,000 147,752 20,000 5,021,060 5,612,107

6

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

108,005 222,000 250,000 263,250 0 3

2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

4,865 69,000 237,400 216,966 327,800

8,470,764 8,521,193 1

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 151,276 150,000

2710160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах

7,945,679 8,458,660

151,800 175,100 0 2

2020 рік (звіт)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

1

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2
9,247,412 9,299,200 14,378,800

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

14,461,100

Номер цілі 
державної 
політики

9

Департамент з питань економiчного розвитку 
Кропивницької міської ради

41,050 0 23,0000 23,000
7 8 9

4 5 6 10

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

10

2021 рік (затверджено)

1 432

Департамент з питань економiчного розвитку 
Кропивницької міської ради

8,393,132
3 8

5 6

7

8,420,000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 
державної 
політики

2024 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

2710000

(грн)

 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

2710000

Марина НАЗАРЕНКО

Директор департаменту Ніна РАХУБА

Головний спеціаліст
 (підпис)

 (підпис)

0 23,000 23,000


