
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ фінансового управління 
   Міської ради міста Кропивницького 

   від 25 вересня 2019 року № 12 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3 

1.Управління містобудування   та архітектури Міської ради 

   м.Кропивницького                                                                                                                  016                                                     02498694 
                 (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)                                       (код Типової відомчої  класифікації                                 (код за ЄДРПОУ)       

                                                                                                                                                       видатків та кредитування бюджету) 

  

2.Уперавління містобудування та архітектури Міської ради 

   м.Кропивницького                                                                                                                  016                                                      02498694    
                                      (найменування відповідального виконавця)                                                      (код Типової відомчої  класифікації                                 (код за ЄДРПОУ)       

                                                                                                                                                       видатків та кредитування бюджету 
                                та номер в системі головного  

                розпорядника коштів бюджету міста) 

 

3.     1610160                                     0160                  0111                  Керівництво і управління у сфері містобудування         11201100000 

                та архітектури 
               (код Програмної               (код Типової програмної         (код Функціональної           (найменування бюджетної програми згідно з                               (код бюджету) 

класифікації  видатків           класифікації видатків та         класифікації видатків               Типовою програмною класифікацією                        

         та кредитування бюджету)      кредитування бюджету)      та кредитування бюджету)        видатків та кредитування бюджету)   

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету 

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

 
Код Найменування 2018рік (звіт) 2019 рік 

(затверджено) 

2020 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів  

на 2020 рік Граничний 

показник 

Необхідно 

додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6  
1610160       

2111  Заробітна плата 1988132 2681600 3102217   

2120 Нарахування на оплату праці 438268 574951 682488   

2210 Предмети,матеріали,обладнання 44900 56968 27000   

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 355120 676081 253755 +320923 Лист розрахунок КП «Управ-ління будинками МР» № 26 від 

01.10.2019р. Додаткові кошти необхідні для утримання та 
обслуговування приміщення. 

2250 Видатки на відрядження 4600  2640   

2271 Оплата теплопостачання 4900 66900 62500   

2272 Оплата водопостачання та 
водовідведення 

4000 5200 5200   

2273 Оплата електроенергії 36500 46000 46000   



 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 
№ 

з/п 

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних 

показників 

2020 рік (проект) зміни у 

разі передбачення 

додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 
продукту      
1 Кількість отриманих 

листів,звернень,заяв,скарг 
од. Журнал вхідної документації 3210 3210 

2 Кількість виданих 
будівельних 
паспортів,містобудівних 
умов,паспортів прив’язки 

ТС,присвоєння та уточнення 
поштових адрес,приписів на 
пам’ятники архітектури, 
договорів на рекламу, 
охоронних договорів, 
викопіювання М 1:500. 

од. Журнал реєстрації 
будівельних паспортів, 
містобудівних умов,паспортів 
прив’язки ТС,журнал 

реєстрації договорів 

1984 1984 

ефективності       

1 Кількість  виконаних 
листів,звернень,заяв,скарг на 
одного працівника 

од. розрахунок 2726 2726 

2 Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці 

грн. розрахунок 245988 264866 

3  Кількість виконаних 

будівельних 
паспортів,містобудівних 
умов,паспортів прив’язки 
ТС,присвоєння та уточнення 
поштових адрес,приписів на 
пам’ятники архітектури, 
договорів на рекламу, 
охоронних договорів, 
викопіювання М 1:500 на 1 

працівника. 

од. розрахунок 117 117 

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

виконання бюджетної програми : Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду на здійснення повноважень делегованих 

управлінню містобудування та архітектури міської ради м.Кропивницького для реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури. 

Усього  2915920 4112300 4502723 4181800 +320923 

 

 

 

 



4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами  
Код Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз) Обґрунтування 

необхідності 

додаткових коштів із 

загального фонду на 

20__ і 20__ роках 

Індикативні прогнозні 

показники 

Необхідно додатково 

(+) 

Індикативні прогнозні 

показники 

Необхідно додатково 

(+) 

       

       

       

 

Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів 

 
N 

з/п 

Найменування Одиниця виміру Джерело 

інформації 

20__ рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

20__ рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів 

20__ рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

20__ рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

продукту        

        

ефективності         

        

 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 

для забезпечення виконання бюджетної програми 

 

Усього       

 
 

Керівник установи _______________________________ 
(підпис) 

Мартинова І.В. 
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер _______________________________ 
(підпис) 

Гавришко Н.В. 
(прізвище та ініціали) 
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