
1.

2.

3.

0 рівень виконання заходів відс. розрахунок 18.5 100
0 якості

0 середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків тис.грн. внутрішній розрахунок 10 54

0 ефективності

0 кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків од. розрахунок до Програми 5 5

0 0 0

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 0 0 0 0

0 затрат

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

341,105 20,000 0 85,000

КПК: 0218110 КЕКВ: 2240 - Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про 

затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій" зі змінами, лист відділу 
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення КМР від 20.07.2021 № 21/162

2730

УСЬОГО 463,526 100,000 50,000 220,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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  створення  умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених 
посадовими інструкціями та невиконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки

1 2 3 4 5 6

КПК: 0218110 КЕКВ: 2240 - Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про 

затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій" зі змінами, лист відділу 
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення КМР від 20.07.2021 № 21/162

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2022 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2022 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових коштів

Інші виплати населенню 4,971

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

117,450 80,000 50,000 135,000

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2022 рік
граничний обсяг

(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (8)(1)(1)(0) (0)(3)(2)(0) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

1152800000

(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)

Виконавчий комiтет мiської ради мiста 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 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)



0 середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків тис.грн. 11.1 58.0

0 кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків од. 5 5

20 1000 рівень виконання заходів відс. 19 100

12.1 60.0

0 якості

2730 Інші виплати населенню 0 0 0 0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0 89,700 0 89,435

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр МОСІН
 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана СОРОКА

УСЬОГО 55,300 234,700 60,565 239,435

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслдки  унеможливлять створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями, та невиконання заходів Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки.

0 затрат

5 5

0 ефективності

7 81 2 3 4 5 6

"КПК: 0218110 КЕКВ: 2210 - Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 року № 775 ""Про затвердження Порядку створення та 

  використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
  надзвичайних ситуацій"" зі змінами, лист відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення КМР від 20.07.2021 № 21/162"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2023 рік 
(прогноз) в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

2024 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

55,300 145,000 60,565 150,000

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 0 0 0 0

"КПК: 0218110 КЕКВ: 2240 - Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 року № 775 ""Про затвердження Порядку створення та 

  використання матеріальних резервів для  запобігання і ліквідації наслідків 
  надзвичайних ситуацій"" зі змінами, лист відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення КМР від 20.07.2021 № 21/162"

7

необхідно додатково 
(+)

1 2 3 4 5 6

2) додаткові витрати на 2023 - 2024  роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2023 - 2024 рокиіндикативні 
прогнозні показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні 
прогнозні показники


