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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)(6)(0)(9)(0) (6)(0)(9)(0) (0)(6)(4)(0) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 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

Виділення додаткових коштів необхідно на 

виготовлення адресних табличо на житллові будинки 

комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади

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

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
1 500 1 500 1 500 212 400

0 затрат

2730 Інші виплати населенню 78 500 93 500 99 400 0

2
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду –конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору
грн.

Заходи програми
100900 0

1
Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки 

територіальної громади міста
грн.

Заходи програми
0 212400

1 Кількість табличок, що планується виготовити од. Заходи програми 0 495

0 продукту

0 ефективності

2 кількість переможців у конкурсі осіб Положення про огляд-конкурс 39 0

2
Середні видатки на 1 переможця

грн.
Розрахунок

встановлення
2587,18 0

1
Середня вартість виготовлення однієї таблички

грн.
Розрахунок

встановлення
0 429

0 якості



УСЬОГО 80 000 95 000 100 900 212 400

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради. Це призведе до недостатності 

ресурсів для проведення заходів по Комплексній програмі розвитку  житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-205 роки, що не дасть змоги забезпечити 

своєчасне та якісне виконання встановлення єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому на території житлової забудови.

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

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

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

7 81 2 3 4 5 6

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради. Це призведе до недостатності 

ресурсів для проведення заходів по Комплексній програмі розвитку  житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-205 роки, що не дасть змоги забезпечити 

своєчасне та якісне виконання встановлення єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому на території житлової забудови.

0 затрат

УСЬОГО 106 200 223 700 111 600 250 000

0
Динаміка кількості переможців у конкурсі  порівняно  з попереднім  роком

відс.
розрахунок

100 0

2730 Інші виплати населенню 104 700 0 110 100 0

1 Рівень забезпеченності виконання робіт відс. Розрахунок 0 100

Виділення додаткових коштів необхідно на виготовлення адресних 

табличо на житллові будинки комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 1 500 223 700 1 500 250 000

7

0 250000

2
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду –конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору
грн.

Заходи програми
106200 0 111600 0

1
Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки 

територіальної громади міста
грн.

Заходи програми
0 223700

1 Кількість табличок, що планується виготовити од. Заходи програми 0 521 0 583

0 продукту

39 0

0 ефективності

2 кількість переможців у конкурсі осіб Положення про огляд-конкурс 39 0

0 429

2 Середні видатки на 1 переможця грн. розрахунок 2723,08 0 2861,54 0

1 Середня вартість виготовлення однієї таблички грн. розрахунок 0 429

100 02 Динаміка кількості переможців у конкурсі  порівняно  з попереднім  роком відс. розрахунок 100 0

1 Рівень забезпеченності виконання робіт відс. розрахунок 0 100 0 100

0 якості



Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор КУХАРЕНКО

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору Анна ДОСУЖА


