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Управлiння транспорту та зв`язку Кропивницької міської ради (1)(9)(1) 26449743
                            (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)

Управління транспорту та зв`язку Кропивницької міської ради (1)(9) 26449743
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(9)(1)(7)(5)(3)(0) (7)(5)(3)(0) (0)(4)(6)(0) Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики 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)

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

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6

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

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

0

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
0 2 900 18 000 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 6 000 14 500 0

3110

0
Обсяг видатків на оновлення комп’ютерної та оргтехніки

грн.
Програма цифрового розвитку

18000 0

0 0 46 000

З метою запровадження ціфровізації, (Мінцифра 

оприлюднює Рамку цифрової компетентності для 

громадян) управління планує ведення електроного 

обліку пасажирів з метою запровадження електронного 

квитка у громадському транспорті, заплановано 

придбання двох компютерів для працівників управління.

0 затрат

1 2

1 Обсяг видатків на оновлення комп’ютерної техніки грн. Програма цифрового розвитку 0 46000

0 Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення грн. Програма цифрового розвитку 14500 0

0 Кількість обладнання монітор од. Договір 1 0

0 продукту

2 Кількість обладнання (персональний комп'ютер) од. Договір 0 2

0 Кількість програмних оновлень од. Договір 4 0

0 ефективності



УСЬОГО 0 8 900 32 500 46 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 У разі не передбачення додаткових коштів на 2022 рік,  для придбання двох компютерів, управління  не буде мати змоги вести електроний облік пасажирів з метою запровадження електронного квитка у 

громадському транспорті.

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

7

необхідно додатково 

(+)

1 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

7 81 2 3 4 5 6

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

В.о.начальника управління Пугач В.В.

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу Якименко Л.М.

УСЬОГО

0
Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Монітор)

грн.
Договір

9000 0

3
Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування 

(комп’ютер)
грн.

Договір
0 23000

0 Середня вартість програмного оновлення грн. Розрахункові дані 3625 0

0 Рівень виконання програмного оновлення відс. Розрахунок 100 0

0 якості

4  Рівень оновлення комп'ютерної техніки відс. Розрахунок 0 100

0  Рівень оновлення комп`ютерної та оргтехніки відс. Розрахунок 100 0


