
1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336

(грн)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

Здійснення ефективного управління установами, організаціями, підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького для задоволення та забезпечення комунально-побутових і 

соціально-культурних потреб територіальної громади, збільшення надходження коштів від здачі об'єктів в оренду та від приватизації об'єктів комунальної власності. Майнові операції, які здійснюються з 

об'єктами комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови надання послуг населенню

(код бюджету)

Управлiння комунальної власностi 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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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

2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

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

2024 рік (прогноз)

Номер цілі 

державної 

політики

35 35

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)2020 рік (звіт)

кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг од.

37623993
(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

2021 рік (затверджено)

2 042 2 000 2 500 2 500 2 500

кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, 

Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

од. 16 30 35

кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації од. 0 7 0 0 0

401

кількість проведених перевірок виконання договірних зобов`язань 

орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв

од. 248 108 158 158 158

кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань 

управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів 

оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-

продажу

од. 290 103 401 401

50

кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання 

послуг щодо оренди комунального майна

од. 2 450 1 700 1 770 1 770

0кількість придбаних послуг Інтернет од. 0 1 0 0

Ціль державної політики № 1 - Виконання наданих повноважень у сфері комунальної власності на місцевому рівні

Ціль державної політики № 2 - Виконання заходів, спрямованих на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизації у сфері комунальної власності

Ціль державної політики № 3 - Виконання заходів, спрямованих на забезпечення ефективного управління об`єктами комунальної власності на місцевому рівні

0кількість одиниць замінених комплектів ліфтів од. 0 2 0 0

1 770

кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди 

майна та документів, пов`язаних з передприватизаційною роботою

од. 45 30 50 50

Ціль державної політики № 4 - Виконання заходів, спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної форми власності

кількість виконаних робіт з поточного ремонту од. 0 1 0 0 0



 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

3110000

Яніна БЕДЛІНСЬКА

Начальник управління Алла ПАСЕНКО

Головний бухгалтер

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

1 2 10

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

3110000

1 432

3 641 600

9

Управлiння комунальної власностi 

Кропивницької міської ради

600 109 2 382 200 421 518381 240

6 8

5 6

7

5 010 720 3 588 600 3 615 200

401 446

7 8 9 10

 (підпис)

 (підпис)

Управлiння комунальної власностi 

Кропивницької міської ради

3 204 640

3 4 5

3110160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах

3 204 640 3 551 510 3 588 600 3 615 200 3 641 600 1

3117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

0 7 800 0 0 0 2

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0 1 451 410 0

3 615 200 3 641 600

0 0 3

 УСЬОГО 3 204 640 5 010 720 3 588 600

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 600 109 333 200 381 240

3117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання

0 2 049 000 0

401 446 421 518

401 446 421 518 3

 УСЬОГО 600 109 2 382 200 381 240

0 0 4


