ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний
1. Фінансове управління Рубіжанської міської ради

37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

02312011

12211100000

(код за
ЄДРПОУ)

(код
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Пріоритетні напрями дій на 2020 рік при здійсненні найважливіших відтворювальних процесів в
економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу)

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/ або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
Найменування
показника
результату
1

Одиниця виміру

2018 рік (звіт)

2019 рік (затверджено)

2020 (проект)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

2

3

4

5

6

7

Резерв коштів, які у 2020 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядникам коштів міського бюджету
на додаткові видатки.

Резерв коштів для
подальшого
перерозподілу.

грн.

0

0

6988808,00

14584239,00

19053913,00

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

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Код
Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету

Найменування відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми
згідно
з Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

3717693

7693

0490

Фінансове управління Рубіжанської
міської ради, Програма соціальноекономічного і культурного розвитку
міста Рубіжне на 2020 рік

0

0

УСЬОГО

2018 рік
(звіт, касові
видатки)

2019 рік
(затверджено/затв
ерджено з
урахуванням
внесених змін)

2020 рік
(проект у разі
передбачення
додаткових
коштів)

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз)

Номер цілі
державної
політики

7

8

9

10

0

6988808,00

14584239,00

19053913,00

1

0

6 988 808,00

14 584 239,00

19 053 913,00

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

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Код
Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету

Найменування відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми
згідно
з Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

2018 рік
(звіт, касові
видатки)

2019 рік
(затверджено/затв
ерджено з
урахуванням
внесених змін)

2020 рік
(проект у разі
передбачення
додаткових
коштів)

1

2

3

4

5

6

3717693

7693

0490

Фінансове управління Рубіжанської
міської ради, Програма соціальноекономічного і культурного розвитку
міста Рубіжне на 2020 рік

0

0

УСЬОГО

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз)

Номер цілі
державної
політики

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Н.К. Трушенко

Керівник
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.М. Завертиленко

Керівник фінансової служби
(підпис)

(прізвище та ініціали)

