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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 Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік 
(затверджено)

2021 рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2021 рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Забезпечення виконання  вимог законів України "Про 
звернення громадян", "Про статус депутатів місцевих 

рад"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів

Виплата пенсій і допомоги 446,511

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 435,863 422,600 607,400 0

0 затрат

УСЬОГО 12,358,946 13,595,900 10,339,640 5,311,660

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Наслідки того, що додаткові кошти на 2021 рік не будуть передбачені у 2020 році,  приведуть до унеможливлення надання матеріальної допомоги та погіршення соціального стану малозахищених верств 
населення

2) додаткові витрати на 2022 - 2023  роки за бюджетними програмами:
(грн)

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40,216 40,000 40,000 0
2710 481,800 600,000 0
2730 Інші виплати населенню 11,436,356 12,651,500 9,092,240 5,311,660

0 обсяг затратна на надання фінансової допомоги грн. розрахунок до Програми 9938460 5311660
0 обсяг затрат на проведення заходів грн. розрахунок до Програми 400880 0

0 кількість одержувачів фінансової допомоги осіб звернення громадян 3470 1854
0 продукту

0 ефективності

0 кількість   заходів од. калнендарний план проведення 
заходів

25 0

0 середні витрати на проведення одного  заходу тис.грн. розрахунок 16 0
0 середній розмір фнінансової допомоги грн. розрахунок 2864 2865



Код Найменування Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 рокиіндикативні 
прогнозні показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні 
прогнозні показники

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

645,059 0 679,247 0

7 81 2 3 4 5 6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідки того, що додаткові кошти на 2022-2023 роки не будуть передбачені у 2020 році,  приведуть до унеможливлення надання матеріальної допомоги та погіршення соціального стану малозахищених верств 
населення

0 затрат

Міський голова А.П. Райкович
 (підпис)  (ініціали та прізвище)

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

УСЬОГО 10,980,698 5,640,983 11,562,675 5,939,955

Забезпечення виконання  вимог законів України "Про звернення 
громадян", "Про статус депутатів місцевих рад"

2730 Інші виплати населенню 9,655,959 5,640,983 10,167,725 5,939,955

2710 Виплата пенсій і допомоги 637,200 0 670,972 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42,480 0 44,731 0

448298 0
0 обсяг затратна на надання фінансової допомоги грн. розрахунок до Програми 10554644 5640983 11114041 5939955
0 обсяг затрат на проведення заходів грн. розрахунок до Програми 425735 0

0 кількість одержувачів фінансової допомоги осіб звернення громадян 3432 1969 3614 2073
0 продукту

28 0

0 ефективності

0 кількість   заходів од. календарний план проведення 
заходів

27 0

3075 2865
0 середні витрати на проведення одного  заходу тис.грн. розрахунок 16 0 16 0
0 середній розмір фнінансової допомоги грн. розрахунок 3075 2865


