
(код ЄДРПОУ)

(код ЄДРПОУ)

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Міської ради міста 

Кропивницького  від 25 вересня 2019 року №12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління комунальної власності  Міської ради міста Кропивницького 31
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37623993

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додатковівидатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету  на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування 2018 рік (звіт)
2019 рік 

(затверджено)

2020 рік (проект)

2.  Управління комунальної власності 311
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 

рік
граничний обсяг

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6 7

2610
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)
430 000 1 089 727

1 2 3 4 5 6

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 обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

37623993

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування  бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування  бюджету)

(код бюджету)

11201100000
(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування  бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

ВСЬОГО 430 000 1 089 727



(грн)
4.2. додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022  роки за бюджетними програмами:

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2021 - 2022 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

71 2 3 4 5 6

2022 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2022 рік 

(прогноз) зміни 

у разі 

передбачення 

додаткових 

коштів

2610
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)

7 81 2 3 4 5 6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

0

0

0

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

 ______________________________ Колюка О. С.

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

 ______________________________ Бедлінська Я. О.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2021 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

ВСЬОГО 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Начальник управління

Головний бухгалтер


