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3.

 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)(7)(6)(8)(0) (7)(6)(8)(0) (0)(4)(9)(0) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 11528000000
(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

Необхідність своєчасної сплати членських внесків 
відповідно до частини 2 статті 142 Конституції України, 

статті 10 Європейської хартії місцевого самоврядування.

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

2800

Інші поточні видатки

209,100 285,844 0 377,514

0 затрат

УСЬОГО 209,100 285,844 0 377,514

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Наслдки того, що додаткові кошти на 2021 рік не будуть передбачені у 2020 році,  приведуть до унеможливлення  сплати членських внесків

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

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 рокиіндикативні 
прогнозні показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні 
прогнозні показники

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

0 продукту
0 обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ грн. рішення правління АМУ 0 377514

0 ефективності
0 кількість Асоціацій, членами яких є  Міська рада міста Кропивницького од. угоди 0 2

0 якості
0 середній розмір членських внесків на одну асоціацію тис.грн. розрахунок 0 188.8

0 рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських 
внесків до АМУ

відс. розрахунок 0 100



1 2 3 4 5 6

Необхїдність своєчасної сплати членських внесків

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

2800 Інші поточні видатки 0 400,920 0 422,169

УСЬОГО 0 400,920 0 422,169

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

Наслдки  унеможливлять сплату членських внесків

0 затрат

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

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

0 обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ грн. кошторис 0 400920 0 422169

7 8

0 кількість Асоціацій, членами яких є  Міська рада міста Кропивницького од. угоди 0 2 0 2
0 продукту

0 середній розмір членських внесків на одну асоціацію тис.грн. внутрішній розрахунок 0 200.46 0 211.08
0 ефективності

0 рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських 
внесків до АМУ

відс. внутрішній розрахунок 0 100 0 100

0 якості


