
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

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

1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Найменування показника результату

1
Керівництво і  управління у сфері соціально-економічного розвитку міста Ужгород у 2020-2022 роки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

27 41368378

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

О7201100000

Управління економічного розвитку міста     Ужгородської міської ради

кількість підготовлених проектів рішень виконкому, рішень сесії 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  Керівництво і управління у сфері  соціально-
економічного розвитку міста

(код бюджету)

кількість  отриманих листів,  звернень                                                                 шт.



осіб 5 7 10 12 13

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(затверджено)

2020 рік
(проект)

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2700000 27 Управління  економічного розвитку 
міста

2710160 О160 О111

Керівництво  і  управління  у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), 

селищах,селах,обєднаних територіальних 
громадах

4378294 6031858 5442000 5877400 6235900 1

2717622 7622 О470 Реалізація програм і заходів вгалузі  
туризму і курортів 176875 600000 700000 1105000 1105000 1

2717640 7640 О470 Заходи з енергозбереження 49656 50000 50000 90000 90000 1

2710180 О180 О133 Інша діяльність у сфері державного 
управління 0 65000 35000 35000 0 1

УСЬОГО 4604825 6746858 6227000 7107400 7430900

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету 
на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Кількість  осіб які взяли участь  в семінарах, конференціях, форумах



(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(затверджено)

2020 рік
(проект)

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

 (підпис)

 (підпис)

Маріанна  ЗУБАР
 (ініціали та прізвище)

Головний  бухгалтер
 (ініціали та прізвище)

Керівник установи Павло ЛОГВІНОВ

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого 
бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:


	після 24.09.2019

