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 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(3)(6)(1) 36200391

                            (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)

Орган з питань земельних відносин (3)(6) 36200391
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(3)(6)(1)(7)(5)(3)(0) (7)(5)(3)(0) (0)(4)(6)(0) Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики 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

Жорсткий диск, джерело безперібійного живлення

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

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
78 904

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
0 0 0 44 400

0 затрат

58 000 0 88 000

Забезпечення 2 штатних одиниць комп'ютерною 

технікою заміна  морально технічно застарілих. На суму 

46000.00 грн. Придбання МФУ 3 одниниці на суму 

42000,00 грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0 0 0 89 700

Заправка, відновлення картриджів та поточний ремонт 

оргтехніки - 74800,00, інтернет послуги - 3600,00 грн, 

антивірусний захист інформації - 11300,00грн.

3110

0 Обсяг видатків інтернет послуги 2021 рік грн. розрахунок 0 3600

0 Обсяг видатків на придбання комп`ютерної техніки грн. договір 46000

0 Обсяг видатків на антивірусний захист інформації грн. розрахунок 0 11300

0 Обсяг видатків на антивірусний захист інформації грн. рахунок 0 23000

0 Обсяг видатків на придбання МФУ грн. Договір 0 42000

0 Обсяг видатків на придбання  джерела безперебійного живленняї грн. 0 0

0 Комп`ютер в комплекті з програмним забезпеченням штук Договір 0 2

0 продукту

0 Програмне забезпечення інформації штук договір 0 0

0 Багатофункціональний пристрій штук договір 0 3

0 Обсяг видатків інтернет послуги 2021 рік грн. договір 0 14000

0 ефективності

0 Середня вартість на придбання  джерела безперібійного живлення грн. рахунок 0 10000

0 Обсяг видатків на відновлення картриджів та поточний ремонт техніки грн. Договір 0 74800

0 якості

0 Середня вартість на захист інформації грн. рахунок 0 753

0 Обсяг видатків на придбання  джерела безперебійного живленняї грн. договір 0 40000

0 Обсяг видатків на придбання жорсткі диски грн. Договір 0 4400



УСЬОГО 78 904 58 000 0 222 100

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

Необхідність виділення додаткових коштів на здійсненя повноважень делегованих управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького, 

заміна  морально застарілих комп"ютерів на нові, забезпечення робочі міста багатофункціональні пристрої в кількості 3-х одиниць необхідно для сканкопій.

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

7 81 2 3 4 5 6

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

Начальник управління О.А.Вовенко

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер О.І.Дєєва

УСЬОГО


