
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)(6)(9)(1) (7)(6)(9)(1) (0)(4)(9)(0) 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

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0 0

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 Обсяг видатків по демонтажу тимчасових споруд грн. кошторис 0 270000
0 продукту
0 Кількість тимчасових споруд по яких планується демонтаж шт. Протокол комісії 0 44
0 ефективності
0 Витрати на демонтаж 1 тимчасової споруди грн. Розрахунок 0 6070
0 якості
0 Кількість демонтованих споруд відс. Розрахунок 0 100

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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місце

(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 
(+)

9 045 270 000

проведена часткова інвентаризація ТС відповідно до 
схеми розміщення, ст.144 ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні",ст.25 ст.67 ЗУ "Про 
благоустрій населених пунктів".

2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів



УСЬОГО 0 0

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.

Виділені асигнування на 2021 рік дадуть можливість розвязати проблеми нецільового використання території шляхом раціонального розміщення ТС. ТС які встановлені без дозвільних документів негативно 
впливають на благоустрій міста та утримання в належному стані його території, архітектурний вигляд міста та його економічний розвиток.

9 045 270 000

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

Виділені асигнування на 2021 рік дадуть можливість розвязати проблеми нецільового використання території шляхом раціонального розміщення тимчасових споруд.Тимчасові споруди які встановлені без 
дозвільних документів негативно впливають на благоустрій міста та на утримання в належному стані його території, архітектурний вигляд міста та його економічний розвиток.


	Додаток3 КПК1617691

