
1.
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022  РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Сприяння всебічного розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої 
популяризації досягнень української культури та мистецтва

(код бюджету)
Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

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

2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12)

3510100000

2022 рік (прогноз)

4 5 6 7

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

27 30 30 30 30

1,800 1,800 1,800

12,000

1

4,300

12

42652979
(код за ЄДРПОУ)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики № 1 - Реалізація  державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, 
наказів)

од. 430 650 650 650 650
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. 1,450 1,750

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од.

6
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 

виховання
осіб 2,098 2,098 2,101 2,101 2,101

Кількість установ од. 6 6 6 6

Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Кропивницькому

Число читачів тис.осіб 46 45 46 46 46

400
Шкіл естетичного виховання од. 6 6 6 6 6

Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб 390 390 400 400

Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

Кількість музеїв од. 3 3 3 3 3

821
Бібліотечний фонд тис.примірників 386 386 390 390 390

Кількість книговидач тис.од. 821 793 821 821

Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

Кількість відвідувачів музеїв осіб 11,738 11,738 12,000 12,000

60
Кількість екскурсій у музеях од. 488 488 500 500 500
Кількість виставок у музеях од. 51 51 60 60

Культурно-дозвіллєвий центр од. 1 1 1 1 1
Кількість установ од. 1 1 1 1

Концерти музичних колективів од. 200 200 250 250 250
Кількість відвідувачів БК Масляниківки осіб 16,475 4,300 4,300 4,300

Кількість підвідомчих установ, які обслуговує централізована бухгалтерія од. 15 12 12 12

230,000Кількість слухачів на концертах музичних колективів осіб 180,000 180,000 230,000 230,000

Ціль державної політики № 8 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

26

Розвиток та популяризація книговидавничої продукції (кількість примірників) од. 1,416 1,800 1,500 1,500 1,500

Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та 
підтримку культури, згідно з календарним планом

од. 26 26 26 26

Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної 
звітності у порядку, встановленому законодавством

Ціль державної політики № 7 - Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу



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

(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 
державної 
політики

2022 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

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

2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

10

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

1 432

2022 рік (прогноз)
Номер цілі 
державної 
політики

9

2018 рік (звіт)

7

100

107 8 9

3 4 5 6 8

5 6

1,388,700 1,467,856 1,545,652 1

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз)

0Кількість одиниць придбаної комп`ютерної техніки од. 1 2 0 0

0

Ціль державної політики № 9 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток у сфері зв’язку, телекомунікації і інформатики та побудова сучасної системи місцевого управління

Виконання робі з благоустрою прилеглої території Художньої школи імені 
О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка,1 м.Кропивницький

відс. 0 100 0 0

Виконання робіт з капітального ремонту  приміщення Художньої школи 
імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницький, проспект Винниченка, будинок, 

1

відс. 16 0 0 0

1010160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

1,059,723 1,431,500

2,941,737 3,097,649

2

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 9,361,808 10,059,900 10,883,800 11,504,177 12,113,898 3

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

31,877,761 36,327,500 39,884,900 42,158,339 44,392,731

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

1,275,711 1,485,000 1,993,900 2,107,552 2,219,253

4
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

5,228,524 6,377,600 7,797,200 8,241,640 8,678,447 5
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 2,364,944 3,478,800 2,783,100

6

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1,422,011 2,245,000
65,382,000 69,108,774 72,771,539

650,400 687,473 723,909 7
 УСЬОГО 52,590,482 61,405,300

1014081 4081 0829

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

2,043,456 2,493,057 1,919,700 2,029,123 2,136,666 2

3
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 601,700 41,000 56,700 59,932 63,108 4
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,573,510 841,565 520,400 550,063 579,216

5

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

0 0 16,000 16,912 17,808 6

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів

1,500,000 4,000 5,000 5,285 5,565

71014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 6,895,000 0 0 0 0



1017363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

247,420 1,796,580 0 0 0 8

0 0 0 9

 УСЬОГО 33,061,086 5,222,202

1017530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

18,200,000 46,000

2,517,800 2,661,315 2,802,363

 (прізвище та ініціали)

 (прізвище та ініціали)

Назарець А.Ф.Начальник управління
(підпис)

Керівник фінансової служби Данова Г.В.
(підпис)


