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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023  РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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 Мiської ради мiста Кропивницького

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

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні

Найменування показника результату

1

кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг од. 1 570 2 500 0 0

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління 

комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими 

орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу

од. 0 290 0 0

кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, 

Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови
од. 58 35 0 0

кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів 

довгострокового використання
од. 9 0 0 0 0

Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизації у сфері комунальної власності

0

кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління 

комунальної власності
од. 277 0 0 0 0

кількість проведених перевірок виконання договірних зобов`язань орендарями н/ж 

приміщень; кількість поданих позовних заяв
од. 0 248 0 0

кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг од. 1 122 0 0 0 0

Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об`єктами комунальної власності на місцевому рівні

0

кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків, 

багатофункціональних пристроїв та моніторів
од. 0 3 0 0 0

кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту 

інформації
од. 0 8 0 0

0

кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про 

вартість нежитлових приміщень
од. 47 0 0 0 0

кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень од. 16 0 0 0

0

кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: 

комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, 

заклади (охорони здоров`я, освіти, культури)

од. 52 0 0 0 0

кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна од. 196 0 0 0

0
кількість проведених перевірок виконання договірних зобов`язань орендарями н/ж 

приміщень, що належать до комунальної власності
од. 290 0 0 0



 (підпис)

 (підпис)

2020 рік (затверджено)

353 858

Управлiння комунальної власностi Мiської ради 

мiста Кропивницького
3 169 324

8 93 4 5 6 7

7 8 95 6

3 253 500 3 232 300 3 432 703

Управлiння комунальної власностi Мiської ради 

мiста Кропивницького
1 208 778 630 794 372 613333 200

10

2023 рік (прогноз)

3 614 636

Номер цілі 

державної 

політики

1 432

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 

державної 

політики

2023 рік (прогноз)

Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2021 рік (проект) 2022 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 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

10

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

3110000

(грн)

 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

3110000

Бедлінська Я. О.

Начальник управління Колюка О. С.

Головний бухгалтер

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

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)2019 рік (звіт)

кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі 

н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання 

договорів оренди та щодо зняття арешту майна

од. 8 0 0 0 0

0
кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та 

документів, пов`язаних з передприватизаційною роботою
од. 0 40 0 0

0

кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг 

щодо оренди комунального майна
од. 0 2 350 0 0 0

кількість наданих послуг: вода і водовідведення , електроенергія, теплопостачання, 

утримання приміщення
од. 4 0 0 0

3 232 300 3 432 703 3 614 636 1

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

інформатики
48 050 20 600

3110160 160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності 2 031 547 3 232 900

0 0 0 2

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 1 089 727 0

3 232 300 3 432 703 3 614 636

0 0 0 3

 УСЬОГО 3 169 324 3 253 500

0 0 0 2

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 1 172 808 592 794

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

інформатики
35 970 38 000

333 200 353 858 372 613

333 200 353 858 372 613 3

 УСЬОГО 1 208 778 630 794


