
1. 40131214

(код за ЄДРПОУ)

(1)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2020 рік (затверджено)

Управління Державного архітектурно-
будівельного контролю Міської ради міста 

3,096,822
8 93 4 5 6

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)2019 рік (звіт)

7
3,050,650 2,936,000 3,118,032

2023 рік (прогноз)

3,283,288

Номер цілі 
державної 
політики

1,580
270
230

11528000000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

10
1710000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління 
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2020 року № 14                                              

(грн)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023  РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с.Новому

(код бюджету)

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста 
Кропивницького

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

Найменування показника результату

1

Одиниця виміру

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

1

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2

2

Кількість перевірок об`єктів нагляду од. 257 257 257 260
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. 1,561 1,561 1,561 1,570

Кількість дозвільних документів од. 1,308 1,308 1,308 1,320
Кількість складених протоколів, приписів, постанов од. 0 210 210 220

Ціль державної політики № 1 -  Реалізація заходів спрямованих на забезпечення дотримання норм законодавства у сфері державного архітектурно будівельного контролю на місцевому рівні

Ціль державної політики № 2 -  Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації та електронного урядування

1710160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

2,983,191 3,043,150 2,936,000

0

Кількість одиниць комп`ютерної та організаційної техніки од. 11 0 0 0 0

Кількість одиниць поновлення програмного забезпечення, антивірусного 
захисту інформації, заправки та поточного ремонту картриджів

од. 10 10 0 0

1,330

3,118,032 3,283,288 1

1717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

113,631 7,500 0

3,118,032 3,283,288

0 0 2

 УСЬОГО 3,096,822 3,050,650 2,936,000



0
7 85 6

Управління Державного архітектурно-
будівельного контролю Міської ради міста 

75,000 7,500 00
1091 432

Номер цілі 
державної 
політики

2023 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

1710000

Ікленко О.І.

Начальник управління Філоненко О.О.

Начальник  відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний 
бухгалтер

 (підпис)

 (підпис)

0 0 1

1717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

75,000 7,500 0

1710160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

0 0 0

0 0

0 0 2

 УСЬОГО 75,000 7,500 0


