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Головне управлiння житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(1)(2)(1) 03365245

                            (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 Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 

року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(1)(2) 03365245

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

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1152800000
(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 

рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Для встановлення приладів обліку холодної води 

відповідно до Порядку встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах житлових будинків для 

малозабезпечених та пільгових верств населення міста 

Кропивницького.

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

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2022 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

9 937 0 0 10 620

0 затрат

2730 Інші виплати населенню 167 772 550 000 584 100 0

1

Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для 

малозабезпечених та пільгових верств населення

грн.

Порядок встановлення приладів 

обліку холодної води в 

квартирах житлових будинків 

для малозабезпечених та 

пільгових верств населення 

міста Кропивницького

0 10620



УСЬОГО 177 709 550 000 584 100 10 620

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

Не забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями не дасть можливості забезпечити реалізацію функцій і завдань Головного управління житлово-комунального господарства у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення.

2) додаткові витрати на 2023 - 2024  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2023 - 2024 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Для встановлення приладів обліку холодної води відповідно до Порядку 

встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових 

будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення міста 

Кропивницького.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2023 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2024 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2024 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0 11 183 0 12 000

0 затрат

2

Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення

грн.

Заходи щодо забезпечення 

виконання Комплексної 

програми розвитку житлово-

комунального господарства та 

безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 

роки

584100 0

1
Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води

од.
звернення громадян

0 6

0 продукту

0 ефективності

2
Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального 

опалення од.
Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті 

Кропивницькому на2021 рік

38 0

2
Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 

квартиру
грн.

Розрахунок
15371,05 0

1
Середні витрати на впровадження одного засобу:

- обліку витрат та регулювання споживання води
грн.

Розрахунок
0 1700

1
Динаміка кількості осіб, яким планується встановлення приладів обліку холодної 

води порівняно з минулим роком
відс.

Розрахунок

встановлення
0 100

0 якості

2
Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за 

встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком
відс.

Розрахунок

встановлення
122,6 0

7 8



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями не дасть можливості забезпечити реалізацію функцій і завдань Головного управління житлово-комунального господарства у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор КУХАРЕНКО

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору Анна ДОСУЖА

УСЬОГО 0 11 183 0 12 000

1

Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для 

малозабезпечених та пільгових верств населення

грн.

Порядок встановлення приладів 

обліку холодної води в 

квартирах житлових будинків 

для малозабезпечених та 

пільгових верств населення 

міста Кропивницького

0 11183 0 12000

1
Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води

од.
звернення громадян

0 6 0 7

0 продукту

1
Середні витрати на впровадження одного засобу:

- обліку витрат та регулювання споживання води
грн.

розрахунок
0 1750 0 1800

0 ефективності

1
Динаміка кількості осіб, яким планується встановлення приладів обліку холодної 

води порівняно з минулим роком
відс.

розрахунок
0 100 0 116,7

0 якості


