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 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (0)(2)(1) 04055251
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 

номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 

від 25 вересня 2019 року №12

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

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (0)(2) 04055251
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(1)(3)(1)(9)(2) (3)(1)(9)(2) (1)(0)(3)(0)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

11201100000

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2018 рік (звіт)
2019 рік 

(затверджено)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2020 рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

Забезпечення виконання  законів України "Про 

громадські об'єднання","Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про 

Товариство Червоного Хреста України", ПКМУ від 

12.10.201 року № 1049 "Про затвердженя Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка", від 14.02.2018 року № 156 "Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським 

об'єднанням ветеранів", від 14.03.2018 року № 183 "Про 

затвердження Порядку використання коштів 

передбачених у державному бюджеті для фінансової  

підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які 

мають статус всеукраїнських", рішеня Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 

09.07.2019 року № 396 "Про надання фінансової 

підтримки громадським об'єднанням соціальної 

спрямованості".

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

2610

Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)

305 000 320 900 0 320 000



1 2 3 4 5 6

0 затрат

УСЬОГО 305 000 320 900 0 320 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2020 рік унеможливить виконання рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького щодо надання фінансової підтримки 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)

2) додаткові витрати на 2021 - 2022  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2021 - 2022 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6

Забезпечення виконання  законів України "Про громадські 

об'єднання","Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про 

Товариство Червоного Хреста України", ПКМУ від 12.10.201 року № 1049 

"Про затвердженя Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", від 

14.02.2018 року № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки 

громадським об'єднанням ветеранів", від 14.03.2018 року № 183 "Про 

затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному 

бюджеті для фінансової  підтримки громадських об'єднань осіб з 

інвалідністю, які мають статус всеукраїнських", рішеня Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 09.07.2019 року № 396 

"Про надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної 

спрямованості".

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

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)

0 338 240 0 356 167

0 затрат

0 кількість одержуввачів фінансової підтримки, осіб

0 продукту

0
кількість одержуввачів фінансової підтримки, осіб

од.
рішення Міської ради міста 

Кропивницького
0 10

0 ефективності

0
Сеедній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об`єднання

грн.
розрахунок (фінан. 320000 /10 

орг./12 міс)
0 2666,6

0 якості

0
обсяг витрат на фінансування 1 громадської організації

грн.
розрахунок (фінан. 320000/10 

орг.)
0 32000

од. кошторис 0 10 0 10

0
динаміка кількості порівняно з минулим роком

відс.
аналіз (2019 рік - 7 орг.2020 рік - 

10 орг.)
0 143

7 81 2

0 Сеедній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об`єднання грн. програма 0 33824 0 35617

0 продукту



УСЬОГО 0 338 240 0 356 167

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2021-2022 роки унеможливить виконання рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького щодо надання фінансової 

підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.В.Мосін

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер О.П. Господарикова

0 обсяг витрат на фінансування 1 громадської організації грн. розрахунок 0 28187 0 29680

0 ефективності

0 динаміка кількості порівняно з минулим роком відс. аналіз 0 100 0 100

0 якості


