
1.

3710000

Начальник Анастасія ЗАЄЦЬ

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

(грн)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024  РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Керівництво і управління у сфері фінансів, надання іншої субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам

(код бюджету)
Фінвідділ Дмитрівської сільської ради

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

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        
1151400000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 
державної 
політики

2024 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
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

2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

10

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

3710000

1 432 10

2024 рік (прогноз)

2,696,545

Номер цілі 
державної 
політики

9

Орган з питань фінансів 0 481,180 00

43912323
(код за ЄДРПОУ)

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

кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики № 17 - Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у місті (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Орган з питань фінансів 87,503

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

2021 рік (затверджено)

2,660,314 2,288,140 2,538,350
3 4

1,295,090 1,411,535 1,506,814Обсяг видатків грн. 87,503 1,114,000

Обсяг видатків грн.

0
7 8 9

5 6 8

5 6

2022 рік (проект)

Ціль державної політики № 18 - Інші субвенції з місцевого бюджету

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

громадах

87,503 1,114,000 1,295,090 1,411,535 1,506,814

0 2,027,494 993,050 1,126,815 1,189,731

2023 рік (прогноз)2020 рік (звіт)

7

17

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 1,546,314 993,050 1,126,815 1,189,731 18
 УСЬОГО 87,503 2,660,314 2,288,140 2,538,350 2,696,545

18
 УСЬОГО 0 481,180 0 0 0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 481,180 0 0 0



 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

Вікторія БАЙДАГоловний спеціаліст
 (підпис)

 (підпис)


