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 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (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)(9)(0) (6)(0)(9)(0) (0)(6)(4)(0) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 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

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

Інші виплати населенню 73,292

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

732 1,500 201,500 0

0 затрат

78,500 93,500 0

2240
Оплата послуг (крім комунальних)

0 0 0 300,000
Виділення додаткових коштів необхідно на виготовлення 
технічної документації на житлові будинки (у тому числі 

ОСББ).
2730

2

Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду –конкурсу на кращий 
благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

95000 0

1

Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки 
територіальної громади міста

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

200000 0



УСЬОГО 74,024 80,000 295,000 300,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Відповідно до ст.6 Закону України "Про об"єднання співвласників багатоквартирного будинку" Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького зобов"язується 
виготовити технічну документацію, зокрема планів інженерних мереж будинків та технічних паспортів. У разі їх відсутності у попередніх балансоутримувачів будинків (ЖЕО) ОСББ міста Кропивницького у 2021 
році не будуть укомплектовані технічною документацією, що необхідна їм для здійснення господарської діяльності, проведення ремонтних робіт на мережах, тощо.

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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

213,993 0 225,334 0

1 2 3 4 5 6
0 затрат

0 продукту

3

Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки (у т.ч. 
ОСББ)

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

0 300000

2 кількість переможців у конкурсі осіб Положення про огляд-конкурс 39 0
1 Кількість табличок, що планується виготовити од. Заходи програми 510 0

0 ефективності
3 Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації од. заявки ОСББ 0 14

2 Середні видатки на 1 переможця грн. розрахунок 2436 0
1 Середня вартість виготовлення однієї таблички грн. розрахунок 392 0

0 якості
3 Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 житловий будинок грн. розрахунок 0 21429

2 Динаміка кількості переможців у конкурсі  порівняно  з попереднім  роком відс. розрахунок 100 0
Рівень забезпеченності виконання робіт відс. розрахунок 100 100

1

Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки 
територіальної громади міста

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

212400 0 223657 0

Виділення додаткових коштів необхідно на виготовлення технічної 
документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ).

2730 Інші виплати населенню 99,297 0 104,560 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 318,600 0 335,486

7 8

106237 02

Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду –конкурсу на кращий 
благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

100890 0



УСЬОГО 313,290 318,600 329,894 335,486

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

Відповідно до ст.6 Закону України "Про об"єднання співвласників багатоквартирного будинку" Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького зобов"язується 
виготовити технічну документацію, зокрема планів інженерних мереж будинків та технічних паспортів. У разі їх відсутності у попередніх балансоутримувачів будинків (ЖЕО) ОСББ міста Кропивницького у 2022-
2023 роках не будуть укомплектовані технічною документацією, що необхідна їм для здійснення господарської діяльності, проведення ремонтних робіт на мережах, тощо.

3

Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки (у т.ч. 
ОСББ)

грн.

Заходи щодо забезпечення 
виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку 
житлово-комунального 

господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 

роки

0 318600 0 335486

1 Кількість табличок, що планується виготовити од. Заходи програми 510 0 510 0
0 продукту

39 0
3 Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації од. заявки ОСББ 0 15 0 15
2 кількість переможців у конкурсі осіб Положення про огляд-конкурс 39 0

1 Середня вартість виготовлення однієї таблички грн. розрахунок 416 0 439 0
0 ефективності

2724 0
3 Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 житловий будинок грн. розрахунок 0 21240 0 22366
2 Середні видатки на 1 переможця грн. розрахунок 2587 0

100 02 Динаміка кількості переможців у конкурсі  порівняно  з попереднім  роком відс. розрахунок 100 0
0 Рівень забезпеченності виконання робіт відс. розрахунок 0 100 0 100
0 якості

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

В.В. Барабаш

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Ю.В. Яндович

 (підпис)  (ініціали та прізвище)


