
1.

2.

3.

0 Рівень виконання відс. Розрахунок 100 0

0 якості

0 Середня вартість грн. Розрахунок 62500 0

0 ефективності

0
Кількість ОСББ, яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової 

програми " Теплий кредит"
од.

заявки ОСББ
8 0

0 продукту

0
Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, 

залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках

грн.
Заходи програми, розрахунок до 

кошторису 500000 0

2610
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 313 150 0 500 000 0

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

0 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

2022 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 24 000 210 000 0 0

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

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

(1)(2)(1)(7)(6)(4)(0) (7)(6)(4)(0) (0)(4)(7)(0) Заходи з енергозбереження 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)

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)



100 00 Рівень виконання відс. розрахунок 100 0

0 Рівень забезпечення виконання заходів відс. розрахунок 0 0 0 100

0 якості

0 100000

0 Середня вартість грн. розрахунок 62500 0 62500 0

0 середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 0 0

8 0

0 ефективності

0
Кількість ОСББ, яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової 

програми " Теплий кредит"
од.

розрахунок
8 0

0 кількість одиниць обладнання, що планується встановити од. Заходи програми 0 0 0 1

0 продукту

500000 0

0
Обсяг видатків для впровадження новітніх технологій

грн.
Заходи програми, розрахунок до 

кошторису
0 0 0 100000

0
Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, 

залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках

грн.
Заходи програми, розрахунок до 

кошторису 500000 0

2610
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 500 000 0 500 000 0

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор КУХАРЕНКО

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

УСЬОГО 500 000 0 500 000 100 000

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

0 затрат

7 81 2 3 4 5 6

впровадження новітніх технологій (встановлення системи автоматичного 

регулювання енергоспоживання, дистанційного контролю, 

диспетчеризації тощо), спрямованих на скорочення витрат енергетичних 

та матеріальних ресурсів під час надання житлово-комунальних послуг

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 0 0 100 000

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

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

УСЬОГО 337 150 210 000 500 000 0



Завідувач планово-економічного сектору Анна ДОСУЖА


