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2.

3.

 Виконавчий комітет Коростенської міської ради (0)(2)(1) 04053507
                            (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 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

Виконавчий комітет Коростенської міської ради (0)(2) 04053507
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0) (7)(3)(5)(0) (0)(4)(4)(3)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) 06203100000

(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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2018 рік (звіт)
2019 рік 

(затверджено)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2020 рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

В результаті виконання заходів буде створено цілісну і 

логічну систему управління використання території 

Коростенської міської ради на базі її планування і 

зонування. Це дозволить приймати більш ефективні 

рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень 

ринкових відносин, що важливо для поповнення 

бюджету, та дозволить впливати на розвиток території 

міста в цілому

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

115 787 300 000 300 000 950 000



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

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

кількість робочих  місць од. штатний розпис 3 3

1 2 3 4 5 6

1 затрат

УСЬОГО 115 787 300 000 300 000 950 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В результаті виконання заходів буде створено цілісну і логічну систему управління використання території Коростенської міської ради на базі її планування і зонування. Це дозволить приймати більш ефективні 

рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових відносин, що важливо для поповнення бюджету, та дозволить впливати на розвиток території міста в цілому

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

2) додаткові витрати на 2021 - 2022  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2021 - 2022 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

250 000 0 350 000 0

7

2 продукту

кількість детальних планів територій міста шт. графічні матеріали 2 2

розробленитй документ - Топографічний план М 1:500 од.
існуючий топографічний план 

міста 1994р.
0 1

розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд центральної 

частини міста
од. графічні матеріали 1 1

3 ефективності

вартість 1 кв.м. оновленої системи координат грн. розрахунок 0 119000

вартість 1га розробленої території грн. розрахунок 7000 7000



7 81 2 3 4 5 6

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Міський голова В.В. Москаленко

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер Н.В. Карбовська

УСЬОГО 250 000 0 350 000 0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1 затрат

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2021 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2022 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2022 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

кількість робочих  місць од. штатний розпис 3 3 3 3

2 продукту

розробленитй документ - Топографічний план М 1:500 од. існуючий топографічний план 1 1 1 1

розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд центральної од. графічні матеріали 1 1 1 1

кількість детальних планів територій міста шт. графічні матеріали 1 1 2 2

3 ефективності

вартість 1 кв.м. оновленої системи координат грн. розрахунок 0 0 0 0

вартість 1га розробленої території грн. розрахунок 7000 7000 7000 7000


