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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)(8)(2)(3)(0) (8)(2)(3)(0) (0)(3)(8)(0) Інші заходи громадського порядку та безпеки 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

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

Оплата електроенергії

8,260

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

10,608 0 0 0

0 затрат

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16,692 20,000 0 0

2273

Фінансування в 2021 році забезпечить належні умови 
для здійснення відділом з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами наданих законодавством 

повноважень у сфері підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів щодо забезпечення 

громадського порядку на території міста Кропивницького

24,000 0 48,000

Фінансування в 2021 році забезпечить належні умови 
для здійснення відділом з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами наданих законодавством 

повноважень у сфері підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів щодо забезпечення 

громадського порядку на території міста Кропивницького

3110

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

2,186,510 5,615,000 0 5,615,000

0 обсяг затрат навстановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

грн. внутрішній розрахунок 0 3000000

0 обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення 
системи відеоспостереження

грн. внутрішній розрахунок 0 2663000

0 кількість камер відеоспостереження од. угоди, статистика 0 60
0 продукту

0 кількість  комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху

од. угоди, статистика 0 3



УСЬОГО 2,222,070 5,659,000 0 5,663,000

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   забезпечення належних умов для здійснення відділом з питань запобігання і виявлення корупції 
та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на 
території міста Кропивницького

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

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

7 81 2 3 4 5 6
0 затрат

0 ефективності

0
середній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху грн.
розрахунок

0 1000000

0 середній обсяг витрат на втсановлення камер відеоспостереження та 
електроживлення системи відеоспостереження

грн. розрахунок 0 44383

0 динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження відс. розрахунок 0 100
0 якості

Фінансування в 2021 році забезпечить належні умови для здійснення 
відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством 
повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних 

органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста 
Кропивницького

3110

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

0 5,963,130 0 6,279,176

0 динаміка кількості встановлених комплексів автоматичної фотовідеофіксації 
правопорушень

відс. розрахунок 0 100

Фінансування в 2021 році забезпечить належні умови для здійснення 
відділом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством 
повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних 

органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста 
Кропивницького

2273

Оплата електроенергії

0 50,976 0 53,678

7

0 2977996

0 обсяг затрат навстановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

грн. внутрішній розрахунок 0 1062000 0 1118286

0 обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення 
системи відеоспостереження

грн.  внутрішній розрахунок 0 2828106

0 кількість камер відеоспостереження од. угоди 0 64 0 67
0 продукту

0 3

0 ефективності

0 кількість  комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху

од. угоди 0 3

0 44448

0
середній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху грн.
розрахунок

0 3186000 0 3354858

0 середній обсяг витрат на втсановлення камер відеоспостереження та 
електроживлення системи відеоспостереження

грн. розрахунок 0 44189

0 якості



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 того, що додаткові кошти на 2022-2023 роки не будуть передбачені   приведуть до унеможливлення   забезпечення належних умов для здійснення відділом з питань запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на 
території міста Кропивницького

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

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

УСЬОГО 0 6,014,106 0 6,332,854

0 1000 динаміка кількості встановлених комплексів автоматичної фотовідеофіксації 
правопорушень

відс. розрахунок 0 100

0 динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження відс. розрахунок 0 100 0 100


