
1.

2.

3.

0 0

УСЬОГО 585,647 101,169 101,169 686,816 292,300

101,169 X 60,000 60,000 60,000 X

267,900

0

УСЬОГО 255,100 0 0 255,100 267,900 0 0

0

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

X 0 0

Інші надходження спеціального фонду (розписати 
за видами надходжень)

X 101,169 101,169

60,000 60,000 352,300 242,300 0

0

0 X 0 0

X X 267,900

0 X 0 0

Надходження із загального фонду бюджету 255,100 X X 255,100 267,900
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами 

надходжень)
X 0 0

8 9 10

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7

(грн)

Код Найменування
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд

292,300 242,300 X X 242,300

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:

101,169 X 60,000 60,000 60,000 X 0 0 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) X 101,169 101,169

242,3000

Надходження із загального фонду бюджету 585,647 X X 585,647 292,300 X X
12 13 146 7 8 9 10 11

разом (7+8) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;

 - Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про державну таємницю";
- Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 "Про заходи щодо оборонозданості держави", від 23.09.2016 р. № 406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону", від 11.02.2016 р. № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 
Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України",  Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.03.2016 р. № 214 "Питання підготовки території держави до оборони", наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 
30.08.2017 р. № 305 "Про затвердження тимчасової настанови з територіальної оборони (частина ІІ)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2) завдання бюджетної програми; 
 Забезпечення готовності ПУМГ та підрозділів територіальної оборони міста Кропивницького до роботи в умовах особливого періоду; 

 Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міскької ради у сфері мобілізаційної роботи; 
Підвищення ролі органів місцевого саомврядування у сфері мобілізаційної підготовки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

(0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) (8)(2)(2)(0) (0)(3)(8)(0) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 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)



242,300УСЬОГО 585,647 101,169 101,169 686,816 292,300 60,000 60,000

267,900

0

УСЬОГО 255,100 0 0 255,100 267,900 0 0

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

0 0 0

0 0 242,300686,816 292,300 60,000 101,200 352,300 242,300

60,000 0 0 0 0

УСЬОГО 585,647 101,169 101,169

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

0 101,169 101,169 101,169 0 60,000 60,000

0 242,300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:
(грн)

292,300 60,000 60,000 352,300 242,300 01

Формування у мирний час, розгортанняв особливий 
період підрозділів територіальної оборони міста при 
міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки,і здійснення їх матеріально-
технічної підтримки

585,647 101,169 101,169 686,816

352,300 242,300 0 0

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

УСЬОГО 0
9 10

у тому числі 
бюджет розвитку разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний 

фонд

267,900 0 0 267,900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)

0 0 0 0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 255,100 0 0 255,100
7 8 9 101 2 3 4 5 6

у тому числі 
бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний 

фонд
у тому числі 

бюджет розвитку разом (7+8) 

0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

0УСЬОГО 0
13 147 8 9 10 11 12

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

242,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд

0 0 292,300 242,300 0 02210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 585,647 0 0 585,647 292,300
10 11 12 13 14

разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)



3 3 0 30
Кількість заходів щодо підтримання 

постійної мобілізаційної готовності міста од.
договори

3 0

239221 251227 0 251227

0 продукту

0
Обсяг видатків надання матеріальної 

допомоги підшефним військовим 
частинам

грн.
розрахунок до кошторису

239221 0

0

Обсяг видатків на виконання комплексу 
заходів щодо підтримання постійної 

мобілізаційної  готовності міста грн.

розрахунок до кошторису

15879 0

10.7100 100 100 100 10.7 00
Відсоток виконання комплексу заходів 

щодо підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста

відс.
аналіз

100 100

7 8 9 10

5,027

0 якості

228939 5,027 5,027 5,027

126,140 75,740 75,740

0
Середній обсяг видатків на проведення 
заходів щодо постійної мобілізаційної 

готовності міста
грн.

розрахунок
195216 33723

0  Середній обсяг фінансової підтримки 1 
військової частини грн. розрахунок 0 0 0 92,407 20,000

3 3 0 3

0 ефективності

0
Кількість заходів щодо підтримання 

постійної мобілізаційної готовності міста од.
договори

0 0 0 3 0

3 3 3 3 3 00 Кількість військових частин, яким 
надається фінансова підтримка од. рішення міської ради 3 3

затрат
13

227220

0 продукту

0 277220 60000 378420 227220 00
Обсяг видатків надання матеріальної 

допомоги підшефним військовим 
частинам

грн.
розрахунок до кошторису

0 0

15879 16673 0 16673

0 затрат

6

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

0

15080 0 15080 15080 0 150800

Обсяг видатків на виконання комплексу 
заходів щодо підтримання постійної 

мобілізаційної  готовності міста грн.

розрахунок до кошторису

585647 101169 686816

3

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний 

фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний 
фонд разом (11+12) 

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

267,900 0 0 267900

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

0 0 267900УСЬОГО 255,100 0 0 255100 267,900

1

Формування у мирний час, розгортанняв особливий 
період підрозділів територіальної оборони міста при 
міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки,і здійснення їх матеріально-
технічної підтримки

255,100 0 0 255100

7 8 9 10  2 3 4 5 6

у тому числі 
бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний 

фонд
у тому числі 

бюджет розвитку разом (7+8) 
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

0
Відсоток забезпечення матеріальної 

підтримки військових частин відс.
аналіз

100 100 100 100 100 100 45.3 0 45.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

разом (5+6) загальний фонд спеціальний 
фонд разом (8+9) 

1 2 3 4 5



0
Відсоток забезпечення матеріальної 

підтримки військових частин відс.
аналіз

45.3 0 45.3 45.3 0 45.3

292,300 60,000 352,300 242,300 0 242,300УСЬОГО 585,647 101,169 686,816

8 9

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6

X X X X

у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним 
фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X

1 УСЬОГО штатних одиниць

X X

10.7 10.7 0 10.70
Відсоток виконання комплексу заходів 

щодо підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста

відс.
аналіз

10.7 0

5,293 5,558 5,558

0 якості

79,740 83,742 83,742

0
Середній обсяг видатків на проведення 
заходів щодо постійної мобілізаційної 

готовності міста
грн.

розрахунок
5,293

0  Середній обсяг фінансової підтримки 1 
військової частини грн. розрахунок 79,740

0 ефективності

3 3 0 30 Кількість військових частин, яким 
надається фінансова підтримка од. рішення міської ради 3 0

7

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (4+5) 

292,300 60,000 352,300 242,300 0 242,3001

Програма територіальної оборони та 
підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019-
2021 роки

 проєкт програми на 2022-2024 роки

рішення міської ради від 
31.01.2019 року №2279 

"Про затвердження 
Програми територіальної 
оборони та підтримання 
постійної мобілізаційної 

готовності міста 
Кропивницького на 2019-

2021 роки, проєкт програми 
на 2022-2024 роки

585,647 101,169 686,816

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

5 6

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (7+8) загальний фонд спеціальний 

фонд разом (10+11) 

(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (4+5) 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

X

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

загальний 
 фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
 фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
 фонд

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4

№ з/п Категорії працівників

2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

X X

УСЬОГО

спеціальн
ий фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

2024 рік 

загальний фонд спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд загальний фонд спеціальний 
фонд

Найменування
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)



УСЬОГО 255,100 0 255,100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

УСЬОГО

  Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету  2020 році та очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2022-2023 роки
 Це забезпечило сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони виконання наданих законодавством повноважень у сфері мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони міста 
Кропивницького.
 Працівниками сектора сумлінно виконуються свої посадові обов'язки. Усі листи, заяви, звернення виконані вчасно, скарг на діяльнісь працівників сектора не надходило.
 Аналіз проведеної роботи і стан виконання вимог чинного законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністрів України: 
Уточнено склад  штабу району територіальної оборони відповідної зони територіальної оборони. З цією метою погоджені плани дій із суб'єктами територіальної оборони відповідної зони територіальної оборони.

 Взято участь- в стратегічному командно-штабному навчанні “Козацька воля — 2020";
- у командно-штабному навчанні з ТрО із залученням визначеного складу та засобів органів державної влади та місцевих органів влади з відпрацюванням питань управління силами та засобами ТрО в умовах 

 правовового режиму воєнного стану;
- у командно-штабному тренуванні за темою “Розроблення Плану ТрО у військово-сухопутних зонах відповідальності оперативних командувань, плану оборони міста та підготовки військовонавчених ресурсів, 

 управління підготовкою і перегрупування військових частин (підрозділів) Корпусу резерву”;
 - у спільних штабних тренуваннях з ТрО за темами:

 “Вироблення замислу застосування підпорядкованих військ в наступальній операції та постановка завдань підпорядкованим військовим частинам і підрозділам,штабам зон ТрО”;
 “Уточнення плану ТрО в військово-сухопутній зоні відповідальності оперативного командування та управління силами і засобами в ході ведення ТрО”;

 “Уточнення плану ТрО зои управління підрозділами ТрО в ході ведення територіальної оборони”.
 Переглянуті та поновлені договори  на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями міста. Організовано роботу, пов’язану з визначенням можливості 
задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період.
           Забезпечено стале функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на території міста. Відповідно до графіка 
здійснювались перевірки стану військового обліку та бронювання, проводились звірки облікових даних військовозобов'язаних і призовників з обліковими даними особових карток підприємств, установ і 
організацій, що дало змогу перевірити повноту, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних у місті.
        Відповідно до затверджених планів налагоджено шефський зв’язок з підшефними військовими частинами Збройних Сил України. Цілеспрямовано здійснювалась матеріальна підтримка підшефних 
військових частин А0680, А1840, Кропивницького міського військового комісаріату, військової частини А1736 та стрілецького батальйону військової частини 3011 Національної гвардії України шляхом надання 
допомоги у забезпеченні матеріально-технічними засобами.
             З метою якісного проведення  приписки громадян України міста до призовної дільниці з метою взяття юнаків на облік і визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення 
освітнього рівня та призову на строкову військову службу утворені відповідні міськи комісії.
Забезпечено додержання режиму таємності під час здійснення заходів з  мобілізаційної підготовки та територіальної оборони. 
            З метою забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, що циркулює в інформаційно – телекомунікаційних  системах  та на об’єктах інформаційної діяльності міської ради  створено комісію з 
категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності, засобів виготовлення та розмножування документів;  встановлено контрольовану зону об’єкту інформаційної діяльності міської ради;  визначено 
об’єкт електронно-обчислювальної техніки для обробки інформації з обмеженим доступом.
 Гарантією успішної роботи Кіровоградської міської ради завжди є ефективна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Фінансування у 2022-2024 роках забезпечить належні умови для здійснення 
сектором наданих законодавством повноважень у сфері оборонної роботи міста."
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12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість об’єкта

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

1

Програма територіальної оборони та 
підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019-
2021 роки

рішення міської ради від 
31.01.2019 року №2279 

"Про затвердження 
Програми територіальної 
оборони та підтримання 
постійної мобілізаційної 

готовності міста 
Кропивницького на 2019-

2021 роки, проєкт програми 
на 2022-2024 роки

255,100 0 255,100 267,900 0 267,900

267,900 0 267,900



Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 

користування
60,000 0 0 0 60,000 0 0

686,816686,816 0

791,259 686,816

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

690,090 585,647 0

0 0 0

УСЬОГО 352,300 0 0 0 352,300

3110

0

292,300 242,300 0 0 0

8 9 10 11

Забезпечення програми фінансовим ресурсом гарантуватиме стале функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на 
території міста. Відповідно до графіка здійснюватимуться перевірки стану військового обліку та бронювання, проводитимуться звірки облікових даних військовозобов'язаних і призовників з обліковими 
даними особових карток підприємств, установ і організацій, що дасть змогу перевірити повноту, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних у місті.

0 0 0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

101,169 101,169 0 0 0

242,300 0 0 0 242,300

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

0 0

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2022

Причини виникнення 
заборгованості

292,300 0 0 0 242,3002210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

121 2 3 4 5 6

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

(грн)

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету 
/ код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік 2022 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
 

заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

7

0 0 0 0 585,647

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: 

101,169

УСЬОГО 791,259

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

690,090 585,647 0

0 0 0 0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

101,169 101,169 0 0 0 0

6 7 8 9 10

Зміна 
кредиторської 

заборгованості (6-
5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 5

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:
(грн)



Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана СОРОКА

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


