
1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024  РОКИ загальний (Форма 2022-1)

 Реалізація повноважень  місцевого самоврядування у місті Кропивницькому, захист права жителів Кропивницької територіальної громади  вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.

(код бюджету)
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        
1152800000

2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

25,500 25,500

04055251
(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

5 5 5Кількість рішень суду та виконавчих документів од. 5 5

Кількість штатних одиниць од.

2,236Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. 1,616 2,252 2,236 2,236

127 130 129 129 129
Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг од. 13,800 25,508 25,500

408,936Виконання містом своїх фінансових зобов`язань стосовно сплати членських 
внесків до АМУ

грн. 285,754 377,514 369,860 389,463

17Кількість одержувачів фінансової допомоги осіб 0 0 17 17

3Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка од. 6 3 3 3

980Кількість протоколів по адмінпорушення,  складених міською дружиною 
сумісно з підрозділами Нац.поліції

шт. 1,080 980 980 980

Кількість телекомпаній од. 2 2 2 2

368Кількість камер відеоспостереження шт. 78 216 268 368

40

Кількість почесних відзнак, грамот, подяк, подарунків шт. 554 511 425 425 425

Кількість посадових осіб, що потребують навчання та підвищення 
кваліфікації

осіб 28 19 40 40

Ціль державної політики № 19 - Зручність та інформативність публічних електронних послуг для територіальної громади громади

20
Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань 

міської ради
шт. 52 70 70 70 70

Кількість заходів (у тому числі ініційованих ІГС) од. 23 48 20 20

придбання матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на 
водоканалізаційній системі міста

грн. 785,693 0 0 0 0
Ціль державної політики № 22 - Підтримка комунальних підприємств міста

Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та 
технічний захист інформації

грн. 295,775 367,500 572,800 639,817 532,980

Ціль державної політики № 23 - Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів, зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень

Ціль державної політики № 2 -  Забезпечення права та реальної здатності  територіальної громади - жителів міста, селища чи добровільного об`єднання вирішувати питання місцевого значення в 
межах Конституції та законів України

Ціль державної політики № 6 - Надання соціальних допомог окремим категоріям населення, які зробили значний внесок у розвиток територіальної громади

Ціль державної політики № 8 - Досянення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

Ціль державної політики № 10 - Зміцнення законності та правопорядку в громадських місцях, викорінення злочинності

Ціль державної політики № 11 - Організація заходів у сфері мобілізаційної підготовки та територіальної оборони міста, забезпечення обороноздатності держави

Ціль державної політики № 12 - Захист та оборона інтересів, прав ї свобод громадян, протидія та профілактика злочинності,  збереження комунального і державного майна та життя громадян.

Ціль державної політики № 13 - Дотримання принципу прозорості діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації

Ціль державної політики № 14 - Широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу вирішення актуальних для ТГ питань, створення сприятливих умов для розвитку та взаємодії 
громадянського суспільства з ОМС, зокрема через систему нагородження та відзнак, підтримку депутатської діяльності та професійності просадових осіб

3Кількість інтернет-ресурсів од. 3 3 3 3

2
Кількість друкованих ЗМІ од. 5 5 4 4 4



(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 
державної 
політики

2024 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

1

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

10

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

0210000

2024 рік (прогноз)

59,626,002

Номер цілі 
державної 
політики

9

2020 рік (звіт)

7
Виконавчий комiтет мiської ради мiста 

Кропивницького
53,303,528

2021 рік (затверджено)

59,452,123 57,741,200 58,853,999
3 4 5 6 8

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

Ціль державної політики № 24 - Підтримка програм соціально-економічного та культурного розвитку реріонів

Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків

од. 5 10 5 5 5

кількість утворених міських територіальних виборчих комісій од. 1 0 0 0 0
Ціль державної політики № 25 - Покращення організації та проведення виборів і референдумів, реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України

Придбання спецодягу та спорядження для 1 державного пожежно-
рятувального загону ГУДСНС України в Кіров.обл.

грн. 500,000 0 0 0 0

52,654,400 53,460,545 54,101,658 2

0210160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах

38,277 50,000

0210150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

44,865,598 49,076,727

50,000 50,000 50,000 1

0210180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 372,260 588,182 371,817 392,000 411,600 14
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
454,634 580,000 0 0 0 6

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

792,895 2,038,400 572,800 639,817 532,980 19

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

285,754 377,514 369,860 389,463 408,936 8

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

463,526 100,000 50,000 55,300 60,565 23

0218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського 
порядку

1,741,272 1,990,000 2,201,368 2,318,000 2,433,900 10

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

585,647 292,300 242,300 255,100 267,900 11

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 27,085 1,378,000 480,000 505,440 530,712 12
0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 2,390,888 2,481,000 748,655 788,334 827,751 13
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 785,692 0 0 0 0 22
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

500,000 500,000

57,741,200 58,853,999 59,626,002

0 0 0 24

 УСЬОГО 53,303,528 59,452,123



 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

0210000

Світлана СОРОКА

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр МОСІН

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

1 432
Виконавчий комiтет мiської ради мiста 

Кропивницького
7,651,193 2,416,994 4,652,0002,217,000

10

 (підпис)

 (підпис)

4,652,000
7 8 95 6

17,000 17,000 17,000 2

0210180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 58,998 97,597

0210150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0 17,000

0 0 0 14
0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики
72,961 50,000 0 0 0 19

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

499,860 0 0 0 0 23

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

101,169 60,000 0 0 0 11

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 5,418,205 2,192,397 2,200,000 4,635,000 4,635,000 12
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 0 0 0 22
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,500,000 0

2,217,000 4,652,000 4,652,000

0 0 0 24

 УСЬОГО 7,651,193 2,416,994


