
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Одиниця 

виміру

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджено)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

2 3 4 5 6 7

грн. 1870998 2046600 2036500 2152581 2266667

грн. 49976 93200 247600 261713 275584

грн. 1194099 1901727 549383 580698 611475

Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного 

урядування та інформатизації

Ціль державної політики 3

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного 

управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

Ціль державної політики 2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

Здійснення ефективного управління установами, організаціями, підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького для 

задоволення та забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади, збільшення надходження коштів від здачі 

об'єктів в оренду та від приватизації об'єктів комунальної власності. Майнові операції, які здійснюються з об'єктами комунальної власності, не повинні 

ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови надання послуг 

населенню.

Реалізація державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні

37623993

(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

11201100000

(код бюджету)

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

місцевого бюджету, і показники їх досягнення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Найменування показника результату

1

Ціль державної політики 1

1.

Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджено)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

Номер цілі 

державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3110160 0160 0111 Управління комунальної власності 1870998 2046600 2036500 2152581 2266667 1

3117530 7530 0460 Управління комунальної власності 14976 57200 0 0 0 2

3117693 7693 0490 Управління комунальної власності 430000 1089727 0 0 0 3

УСЬОГО 2315974 3193527 2036500 2152581 2266667

(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджено)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

Номер цілі 

державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3117530 7530 0460 Управління комунальної власності 35000 36000 0 0 0 2

3117693 7693 0490 Управління комунальної власності 764099 812000 0 0 0 3

УСЬОГО 799099 848000 0 0 0

 (підпис)

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 (ініціали та прізвище)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 

роки за бюджетними програмами:

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

роки за бюджетними програмами:

Начальник управління Колюка О. С.

Бедлінська Я. О.


