
3. 

2210 / ЗФ Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 5,400 7,500

Оплата послуг (крім комунальних) 2,500 61,800 +7500

 Керуючись Постановами КМУ №253 "Про затвердження 
Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах 
виконавчої влади" для захисту службової інформації, яка 
зберігається на десяти комп'ютерах працівників 
управління є необхідність в оновленні  антивірусної 
програми  на суму 7500 грн.

КПКВК 1717530

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострукового користування 105,500

2240 / ЗФ

75,000

1 Вартість поновлення антивірусного захисту інформації 

Договір, акт виконаних робіт

Забезпечення збереження інформаційної бази управління Державного 
архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

ефективності

Завдання 

затрат

продукту
Кількість поновлень антивірусного захисту інформації 0 10

грн Розрахунок до кошторису 0 7,500

од.

Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

1

5 6

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру

2020 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 
25.09.2019 року №12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста 
Кропивницького

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

17

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування бюджету)

40131214
(код за ЄДРПОУ)

40131214
(код за ЄДРПОУ)

171
2.  Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста 

Кропивницького
                                                      (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)               

КОД Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

(код програмної класифікаці видатків та 
кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2020 рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 

рік
граничний показник

11201100000

(код бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

необхідно додатково 
(+)

4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:
4.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн)

___1717530____ 7530 0460



(грн)

 

Середня вартість поновлень антивірусного захисту інформації грн Внутрішній розрахунок

0

Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації  від потреби на 2020 рік

якості

Середня вартість поновлень антивірусного захисту інформації грн

1,895

2021 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2022 рік (прогноз) в 
межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

7 8

ефективності

3110 / 208400 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0

1 Кількість поновлень антивірусного захисту інформації од.

1

грн

1 2 3

2240 / Загальний фонд

№ з/п Найменування

Додаткові кошти у 2021-2022 роках  необхідні для  оновленні  
антивірусної програми. Щорічне оновлення антифірусної програми  

забезпечить захист службової інформації, яка зберігається на десятии 
комп'ютерах працівників управління. 

1,895

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

4

0

0

Одиниця 
виміру Джерело інформації

0 7,500

Розрахунок

100

продукту

190
якості

10Договір, акт виконаних робіт 0 10

1,895

Внутрішній розрахунок 0 180

0

затрат
1

Забезпечення збереження інформаційної бази управління Державного 

1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1,800 0

 (прізвище та ініціали) (підпис)

Недофінансування управління ДАБК МРК  по КПКВК 1717530 по  КЕКВ 2240  в частині придбання  програмного продукту антивірусного захисту інформації позбавить можливості захистити комп'ютери від 
хакерських атак, що поставить під загрозу службову інформацію.

Начальник управління  ______________________________ Ксеніч В.М.

УСЬОГО

1 Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації  від потреби на 2020 рік % Розрахунок 100

0 750

0 100

5

Недофінансування управління ДАБК МРК  по КПКВК 1717530 по КЕКВ 2240 в сумі  7500 грн в частині придбання  програмного продукту антивірусного захисту інформації, що позбавить можливості захистити службову 
інформацію що знаходиться на комп'ютерах працівників управління від хакерських атак. 

6

0Розрахунок до кошторису

0

0 1,800Вартість поновлення антивірусного захисту інформації 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

2210 / Загальний фонд Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 0

Оплата послуг (крім комунальних) 0 1,800

0

індикативні 
прогнозні показники

необхідно додатково 
(+)

4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2020 - 2021 роки

5 6

індикативні 
прогнозні показники

1 2 73 4

необхідно додатково 
(+)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО 113,400 98,300

1 %



 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Керівник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер
 ___________________________ Ікленко О.І.


