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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)(4)(2)(0) (8)(4)(2)(0) (0)(8)(3)(0) Інші заходи у сфері засобів масової інформації 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

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

Інші виплати населенню 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 20,888 0 0

0 затрат

28,000 0 0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2,200,000 2,442,112 2,000,000 501,000

На виконання Закону України "Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової 
інформації", міська рада Кропивницького має повною 

мірою забезпечити сприятливі умови для забезпечення 
конституційного права мешканців міста на вільний 

доступ до інформації щодо діяльності міської ради, її 
виконавчого комітету, виконавчих органів та 

забезпечити систематичне оприлюднення офіційної 
інформації про явища та процеси в економічній, 

соціальній та інших сферах життя міста.

2730

0 Кількість телекомпаній од. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

2 2

0
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 

засобами телебачення грн.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 800000 40000

0 Кількість друкованих ЗМІ од. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

4 4

0
Обсяг видатків висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 

друкованими засобами;Обсяг видатків на висвітлення інформації про шкідливий 
вплив амброзії

грн.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 1000000 256000

0 Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 
інтернет-виданнями

грн. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

200000 205000



УСЬОГО 2,200,000 2,491,000 2,000,000 501,000

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  повною мірою забезпечити сприятливі умови для забезпечення конституційного права 
мешканців міста на вільний доступ до інформації щодо діяльності міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів та забезпечити систематичне оприлюднення офіційної інформації про явища та 
процеси в економічній, соціальній та інших сферах життя міста.

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
На виконання Закону України "Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації", міська рада Кропивницького має повною 
мірою забезпечити сприятливі умови для забезпечення конституційного 
права мешканців міста на вільний доступ до інформації щодо діяльності 
міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів та забезпечити 
систематичне оприлюднення офіційної інформації про явища та процеси 

в економічній, соціальній та інших сферах життя міста.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2,124,000 532,062 2,236,572 560,261

0 Кількість інтернет-ресурсів од. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

3 3

0 продукту

0 Обсяг видатків для нагородження преміями грн. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

0 0

0 Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань тис.кв.см Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

138 4.14

0
Обсяг телепродукту

хв.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 1047 52.36

0 Кількість осіб, удостоєних премій осіб Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

0 0

0 Кількість публікацій в інтернет-виданнях од. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

0 1350

0
Середні видатки на одиницю телепродукту

грн
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 764 764

0 ефективності

0 Середні видатки на одну публікацію в інтернет-виданнях грн. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

300 300

0 Середні видатки  газетної площі грн/см. Кв. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

8.69 8.69

0 якості

0 Середні видатки на нагородження  1-ї особ грн. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

0 0

0 Динаміка газетної площі відс. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масовими інформації

79 0

0
Динаміка обсягу телепродукту

відс.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 97 0

0 Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з минулим роком 
(2019 рік - 1350)

відс. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

49 100



1 2 3 4 5 6

№ 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

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

0 затрат

0 Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 
засобами телебачення

грн. розрахунок до Програми 849600 42480 902275 44731

7 8

2 2

0
Обсяг видатків висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 

друкованими засобами;Обсяг видатків на висвітлення інформації про шкідливий 
вплив амброзії

грн.
розрахунок до Програми

1062000 271872 1118286 286281

0 Кількість телекомпаній од. розрахунок відділом по роботі із 
засобами масової інформації

2 2

4 4

0 Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 
інтернет-виданнями

грн. розрахунок до Програми 212400 0 0 223657

0 Кількість друкованих ЗМІ од. угоди 4 4

3 3

0 продукту

0 Кількість інтернет-ресурсів од. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

3 3

1047 52.36

0 Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань тис.кв.см розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

138 4.14 138 4.14

0
Обсяг телепродукту

хв.
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 1047 52.36

0 0

0 ефективності

0 Кількість публікацій в інтернет-виданнях од. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

0 0

764 764

0 Середні видатки  газетної площі грн/см. Кв. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

8.69 8.69 8.69 8.69

0
Середні видатки на одиницю телепродукту

грн
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 764 764

300 300

0 якості

0 Середні видатки на одну публікацію в інтернет-виданнях грн. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

300 300

49 490 Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з минулим роком 
(2019 рік - 1350)

відс. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

49 49

97 0

0 Динаміка газетної площі відс. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

79 0 79 0

0
Динаміка обсягу телепродукту

відс.
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 97 0



2,124,000 532,062 2,236,572 560,261

  Дотримуючись основних принципів місцевого самоврядування, в т.ч. законності та гласності, підготовка та проведення засідань  виконавчого комітету проводиться відкрито та гласно. Попередньо, відповідно 
до діючого законодавства, проекти рішень виконавчого комітету міської ради розміщуються на сайті міської раді з метою їх доведення до мешканців міста – членів територіальної громади та отримання 

 пропозицій (зауважень) щодо питань місцевого значення.
 Виконавчим  комітетом міської ради розглядаються і вирішуються питання, віднесені законами України до  відання виконавчих органів ради.

     Так, систематично проводиться прийом з особистих питань міським головою та його заступниками; на нарадах у міського голови розглядаються і вирішуються питання загальноміського значення , 
заслуховуються звіти керівників підприємств, установ та організацій за напрямками діяльності. На відповідному рівні велась робота із зверненнями громадян – найважливіша складова діяльності Кіровоградської 
міської ради. Від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів реалізації й захисту прав громадян, від чіткого й ефективного реагування виконавчих органів на звернення громадян залежить 

 ефективність і спроможність громади в цілому. Досвід показує, що громадяни активно користуються своїм правом на звернення. 
      Належним чином відпрацьовано регламент, режим роботи виконкому, положення про структурні підрозділи, функціональні обов’язки (посадові інструкції( керівників, кожного працівника. Дотримання їх 
безумовного виконання. Оптимізаційні механізми публічної звітності органів виконавчої влади, особливу увагу приділялось запровадженню щорічних публічних звітів перед громадськістю. У цьому відношенні 
важлива роль належить формуванню показників та індикаторів їх проведення, що у таких спосіб засвідчувало прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування інститутам громадського суспільства. 

 Та, в свою чергу, формувало відповідну громадську думку, яка зажди виступає важливим засобом аналізу й оцінки ефективності органів місцевого самоврядування.
     Налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами масової інформації (далі ЗМІ) є важливою складовою розвитку засад здійснення суспільного діалогу, забезпечення 

 участі громадян в обговоренні та виробленні державної політики гарантування  їх прав на отримання та доступ до інформації в контексті розвитку громадянського суспільства і зміцнення демократії в Україні.
          В Міській раді забезпечено  безперебійне функціонування «Гарячої лінії Міської ради» та «Електронного виконавчого комітету».

     Гарантією успішної роботи Мської ради завжди є ефективна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Сьогодні Міська рада має доступ до інформаційних ресурсів і тим самим скорочує часові 
витрати на розв’язання задач, не пов’язаних з обслуговуванням громадян.

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

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

УСЬОГО


