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2.

3.

 Головне управління житлово-комунального господарства (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 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (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)(1)(2) (6)(0)(1)(2) (0)(6)(2)(0) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії

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)

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

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2021 
рік складає 1000000 грн. КЕКВ 2281 «Дослідження і 

розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних програм)». Виділення 

додаткових коштів необхідне для виготовлення схеми 
теплопостачання м. Кропивницького з метою  
оптимізації системи  теплопостачання міста. 

Необхідність в даному заході виникла в зв’язку  з тим, 
що зменшився  обсяг споживачів тепла, які перейшли на 

індивідуальне  опалення.

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

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

0 500,000 0 1,000,000

0 затрат

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

1 Обсяг витрат на виготовлення схеми грн. Заходи програми 0 1000000

0 продукту

1 Потреба в коштах для виготовлення схеми грн. Розрахунок до ДСТУ Б Д.1.1-
7:2013 таблиця А.3.2

0 1000000

0 ефективності

1

Кількість об’єктів, що потребує виготовленню

од.

Завдання Головного управління 
житлово-комунального 

господарства на проектування
0 1

0 якості
1 Середня вартість виготовлення одного об’єкта грн. розрахунок 0 1000000

1 Рівень забезпеченості виконання робіт відс. розрахунок 0 100



УСЬОГО 0 500,000 0 1,000,000

Непередбачення додаткових коштів призведе до ускладнення ситуації в раціональному використанні теплопостачання міста. Схема теплопостачання дасть змогу оптимізувати діяльність підприємства в 
постачанні теплової енергії.

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

7

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

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

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

0 0 0 0

81 2 3 4 5 6

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

  (підпис)  (ініціали та прізвище)

УСЬОГО 0 0 0 0

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

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Юлія ЯНДОВИЧ

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та 
відомчого контролю - головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ

7


