
  

 

 

 

 

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. Управління 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.   1617340                                 7340                              0443                   Проектування, реставрація та охорона памяток        11201100000 

                     архітектур 
               (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. 

                    грн 
Код Найменування 2018 рік 

(звіт) 
2019рік 

(затверджено 
2020 рік (затверджено) Обгрунтування необхідності 

додаткових коштів на 2020 рік Граничний 
показник 

Необхідно 
додатково 

(+) 

1 2 3 4 5 6 7 

1617340       

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 477953 500000  766000 ЗУ «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні»,Постанова КМУ 
від 27.12.2001р «Про затверд-
ження порядку визначення 
категорії пам’яток для занесення 
об’єктів культурної спадщини 



до Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток України» 

3143 Реставрація памяток культури, історії та архітектури  1014980  1014980 ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини», ЗУ «Про місцеве 
самоврядуван-ня 

 

 

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 

затрат Обсяг видатків на виконання програм паспортизації 

нерухомих памяток культурної спадщини 

грн. кошторис  766000 

 Обсяг витрат на реконструкцію об’єкта грн. кошторис  1014980 

продукту      

 Кількість заходів запланованих у поточному році на 

виконання програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини 

шт. Поетапна паспортизація, 

акти обстеження 

 5 

 Кількість об’єктів які планується для проведення 

ремонтно - реставраційних робіт  

шт. робоча нарада 

профільного заступника 

 1 

ефективності Середні витрати на виконання 1 запланованого заходу грн. розрахунок  153200 

 Середні витрати на виконання ремонтно-

реставраційних робіт 1 об’єкта 

грн. розрахунок  1014980 

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 та спеціального фонду міського бюджету на 

здійснення повноважень делегованих управлінню містобудування та архітектури міської ради м.Кропивницького для реалізації  державної 

політики у сфері містобудування та архітектури. Недотримання законодавства тягне за собою адміністративну відповідальність. У зв’язку 

звідсутністю переліку та інформації про пам’ятники культурної спадщини відбувається руйнація та неузгодженість з органами які проводять 

ремонтно-реставраційні роботи. Виділення додаткових коштів дасть можливість продовжити роботу по створенню облікової документації та 

визначити  охоронні зони памяток .ЗУ «Про місцеве самоврядування»,ЗУ «Про охорону культурної спадщини»,Постанова КМУ «Про 

затвердження порядку визначення категорії памяток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих памяток 

України». 

Усього   477953 1514980  1780980 

 

 

 

 



4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами  
Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 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) 

 


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


