
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань містобудування та архітектури (1)(6) 02498694
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. (1)(6)(1) 02498694
                            (найменування відповідального виконавця )               (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(6)(1)(7)(3)(5)(0) (7)(3)(5)(0) (0)(4)(4)(3)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

11528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

2021 рік (проект)

граничний обсяг

1 2 3 4 5 6 7

2281

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

1 2 3 4 5 6
0 затрат
0 Витрати на виготовлення містобудівної документації грн. договір 0 6979900
0 продукту
0 Кількість  містобудівної документації яку планується виготовити од. Технічне завдання 0 4
0 ефективності
0 Середня вартість робіт на розробку однієї  містобудівної документації грн. Розрахунок 0 1744975

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 
року № 617)

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

 Управління містобудування та архітектури
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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 Економічної 
класифікації видатків 

бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 
рік

необхідно додатково 
(+)

Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм
1 001 142 3 162 530 1 450 500 6 979 900

ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності",рішення 
МР від 28.04.2011року № 473 (зі змінами) "Про 

затвердження Комплексної програми внесення змін до 
генерального плану міста Кропивницького".Кошти 

необхідні для виготовлення містобудувної документації.

2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів



УСЬОГО

2) додаткові витрати на 2022 - 2023  роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 роки

1 2 3 4 5 6 7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

1 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Т.в.о начальника управління Мартинова І.В.

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Гавришко Н.В.

Необхідність виділення додаткових коштів із спеціального фонду міського бюджету  на здійснення повноважень делегованих управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького для 
реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури. Недотримання законодавства тягне за собою адміністративну відповідальність. Виділення додаткових коштів дасть можливість продовжити 
роботу по виготовленню містобудівної документації. Якщо не буде оновлена містобудівна документація держава не фінансуватиме проєкти державного фонду розвитку регіонів. Громада повинна мати генеральні 
плани населених пунктів, перспективні плани розміщення опорних шкіл, амбулаторій, ЦНАПів, а також проєкти оптимізації схем водо - та теплопостачання, санітарні очистки.

1 001 142 3 162 530 1 450 500 6 979 900

індикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

індикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 
(+)

2022 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів


	Додаток3 КПК1617350

