
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Одиниця 
виміру

2018 рік
(звіт)

2019рік
(затверд

жено)

2020рік
(проект)

2021 рік
(прогноз

)

2022 рік
(прогноз

)

2 3 4 5 6 7

Керівництво і управління у сфері органів  виконавчої влади міста
шт 540 600 630 630 630
шт 70 110 70 70 70
шт 12 14 14 14 0

(грн)

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

Найменування показника результату

1
Ціль державної політики 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код бюджету)

07201100000
Ужгородська міська рада

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

1.

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

Кількість проведених нарад, засідань

кількість підготовлених  рішень,  розпоряджень
Кількість отриманих листів запитів, звернень, заяв, скарг

33868924

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради(у разі її створення) міської, селищної, сільської ради



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(затверд

жено)

2020рік
(проект)

2021рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз

)

Номер 
цілі 

державн
ої 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110150 0150 0111

Ужгородська міська рада. 
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення) 
міської, селищної, сільської рад

2668980 3672000 3521000 3802700 4034700 1

УСЬОГО 2668980 3672000 3521000 3802700 4034700 1

(грн)

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



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(затверд

жено)

2020 рік
(проект)

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз

)

Номер 
цілі 

державн
ої 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110150 0150 0111

Ужгородська міська рада. 
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення) 
міської, селищної, сільської рад

46250 0 0 0 0 1

УСЬОГО 46250 0 0 0 0 0

 (підпис)

 (підпис)

Анна  ТУРХОВСЬКА
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу 
бухгалтерського обліку

 (ініціали та прізвище)
Міський голова Богдан АНДРІЇВ


	після 24.09.2019

