
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ фінансового управління 

   Міської ради міста Кропивницького 

   від 25 вересня 2019 року № 12 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1 

1.Управління містобудування та архітектури Міської ради  

    м.Кропивницького                                                                                             016                                  02498694                  11201100000 
                 (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)                            (код Типової відомчої                 (код за ЄДРПОУ)                 (код бюджету) 

                                                                                                                                            класифікації видатків та 

             кредитування місцевого 

                                                бюджету) 

         2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста : Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури. 

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 

бюджету міста, і показники їх досягнення 

 

Найменування показника 

результату 

Одиниця 

виміру 

2018рік 

(звіт) 

2019рік 

(затверд-

жено) 

2020рік 

(проект) 

2021рік 

(прогноз

) 

2022рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні  

Розглянуті листи,звернення,скарги од 4878 3312 4532 4532 4532 

Видані будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів 

прив’язки ТС,висновків на земельні ділянки,охоронних договорів, 

присвоєння та уточнення поштових адрес, приписів на памятнини 

архітектури, договорів на рекламу, кадастрових довідок, викопіювання 

М 1:500 

од 1210 980 2801 2801 2801 

Збереження культурної спадщини  

Проведено заходи на виконання програми паспортизації нерухомих 

памяток культурної спадщини 

од.   8    



Кількість об’єктів памяток культурної спадщини міста  по яких 

проведено паспортизацію 

од 19     

Організація належного утримання та раціонального використання території 

Виготовлення  комплексної схеми розміщення  архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

од.   1    

Демонтовано  тимчасові споруди у поточному році од. 7 15    

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку місцевого електронного урядування. 

Кількість придбаної комп’ютерної техніки од. 4     

Своєчасне та повне забезпечення необхідною містобудівною документацією сібєктів містобудування. Регулювання, планування та забудова 

територій. 

Загальна площа на якій здійснюється  планування  території га    2300    

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 20__ - 20__ роки за 

бюджетними програмами: 

Код 

Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування 

2018 рік 

 (звіт) 

2019 рік 

 (затверд

жено) 

2020 рік 

 (проект) 

2021 рік 

 (прогноз) 

2022  рік 

 (прогноз) 

Номер цілі 

державної 

політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1610160 161 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

2915920 4112300 4181800 4420163 4654431 1 

1617340 161 0443 Проектування,реставрація та 

охорона пам’яток архітектури 

477953 500000     

1617370 161 0490 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку територій 

365500      

1617530 161 0460 Інші заходи у сфері зв’язку, 

телекомунікації та 

інформатики 

2901 10000     



 УСЬОГО   3762275 4622300 4181800 4420163 4654431  

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 2020 - 2022 роки за 

бюджетними програмами: 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Найменування відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування 

2018 рік 

 (звіт) 

2019 рік 

 (затверд

жено) 

  2020 рік 

 (проект) 

  2021 рік 

 (прогноз) 

2022 рік 

 (прогно

з) 

Номер цілі 

державної 

політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1610160 161 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

1208102 1400000 1500000 1600000 1700000 1 

1617340 161 0443 Проектування,реставрація 

та охорона пам’яток 

архітектури 

 1014980     

1617350 161 0443 Розробка схем планування 

та забудови територій 

(містобудівної документа-

ції) 

10000 1142600     

1617370 161 0490 Реалізація інших заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

ториторії 

207500      

1617530 161 0460 Інші заходи у сфері зв’язку, 

телекомунікації та 

інформатики 

77400      

1617691 161 0490  92811 542375     

 УСЬОГО   1595813 4099955 1500000 1600000 1700000  

 

Керівник установи        _______________             Мартинова І.В. 

                                                                                                                   (підпис)                                                                        (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер                          _______________             Гавришко Н.В. 

(підпис)                                                                       (ініціали та прізвище) 
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