
1. 44059378
(код за ЄДРПОУ)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2020 рік (затверджено)

Орган з питань фінансів 0
8 93 4 5 6

7 8 95 6

0 1,223,300 1,347,824

10

2023 рік (прогноз)

1,474,627

Номер цілі 
державної 
політики

100,000

УСЬОГО

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

1 432

09501000000

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

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

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

3710000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

(грн)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ;

(код бюджету)
Орган з питань фінансів

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 № 5 - Забезпечення формування та реалізація місцевої політики на території громади, виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування у галузі 

бюджету та фінансів

Найменування показника результату

1

 (ініціали та прізвище)

 

Начальник фінансового відділу Зубаль Л.Р.
 (підпис)

Фінансовий аналіз грн. 0 0 943,500 1,000,000

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

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 7

Одиниця виміру

2

943,500 1,011,640 1,083,186 0

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 0 0

3710160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах

0 0

200,000 250,000 300,000 0
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0

1,223,300 1,347,824 1,474,627
79,800 86,184 91,441 0

 УСЬОГО 0 0



 (ініціали та прізвище)

Бойко Т.І.Головний спеціаліст
 (підпис)


