
1.

2.

3.

0
Обсяг видатків висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами 
друкованих видань; Обсяг видатків на висвітлення інформації про шкідливий вплив 

амброзії
грн.

Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 448655 807345

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 200000 682000

0 0 28,000

З метою популяризаціїта підвищення престижності 
професій журналіста та фотокориспондента 

Кропивницька міська рада започаткувала професійні 
премії відповідно до рішення міської ради від 21.11. 

2017 року  №  1197  "Про започаткування міської премії 
в галузі культури" .

0 затрат
1 2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2,346,000 2,461,000 748,655 1,774,345

На виконання Закону України "Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації" 

Кропивницька міська рада  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

3 4 5 6

З метою забезпечення інформацією населення міста 
щодо шкідливого впливу  амброзії широколистної

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

24,000

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

20,888 20,000 0 22,000

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



На виконання Закону України "Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації" Кропивницька міська рада  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.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

788,334 1,901,035 827,751 1,997,086

0 Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з минулим роком відс. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

1 1

0 Динаміка газетної площі в порівняні з минулим роком відс. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масовими інформації

1 1

0
Динаміка обсягу телепродукту в порівняні з минулим роком

відс.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 1 1

0 якості

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

0 15000

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. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

8.69 8.69

0
Середні видатки на одиницю телепродукту

грн.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 766.9 767

0 ефективності

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

0 2

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

333.3 1016.7

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

51.6 90.7

0
Обсяг телепродукту

хв.
Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації 260.8 889.2

0 продукту

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

0 30000

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

3 3

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

грн. Розрахунок відділу по роботі із 
засобами масової інформації

100000 305000

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

4 4

З метою забезпечення інформацією населення міста щодо шкідливого 
впливу  амброзії широколистної

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 20,000 0 20,000

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

УСЬОГО 2,390,888 2,481,000 748,655 1,824,345

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Наслідки того, що додаткові кошти на 2022 рік не будуть передбачені у 2021 році,  приведуть до унеможливлення  налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами 
масової інформації, що  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.



100 100

0 Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з минулим роком відс. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

100 100 100 100

0 Динаміка газетної площі в порівняні з минулим роком відс. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

100 100

0
Динаміка обсягу телепродукту в порівняні з минулим роком

відс.
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 100 100 100 100

0 якості

8.69 8.69

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

300 300 300 300

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

8.69 8.69

0
Середні видатки на одиницю телепродукту

грн.
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 766.9 767 767 0

0 ефективності

57.1 106.5

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

351 1070.5 368.5 1124

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

54.4 101.5

0
Обсяг телепродукту

хв.
розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації 274.6 936.3 288.3 983

0 продукту

3

0 Обсяг видатків для нагородження преміями грн. розрахунок відділу по роботі зі 
засобами масової інформації

0 0 0 0

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

3 3

4

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

грн. розрахунок до Програми 105300 321165 110565 337223

0 Кількість друкованих ЗМІ од. угоди 4 4

2

0
Обсяг видатків висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами 
друкованих видань; Обсяг видатків на висвітлення інформації про шкідливий вплив 

амброзії
грн.

розрахунок до Програми
472434 881724 496056 925810

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

2 2

754053

2730

Інші виплати населенню

0 0 0 0

З метою популяризаціїта підвищення престижності професій журналіста 
та фотокориспондента Кропивницька міська рада започаткувала 

професійні премії відповідно до рішення міської ради від 21.11. 2017 року  
 №  1197  "Про започаткування міської премії в галузі культури" .

УСЬОГО 788,334 1,921,035 827,751 2,017,086

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

 Наслідки того, що додаткові кошти на 2022 рік не будуть передбачені у 2021 році,  приведуть до унеможливлення  налагодження дієвої взаємодії між органами виконавчої влади, громадськістю та засобами 
масової інформації, що  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.

0 затрат

0 Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 
засобами телебачення

грн. розрахунок до Програми 210600 718146 221130

2

4

3

7 81 2 3 4 5 6

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



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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана СОРОКА


