
• Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року N 648 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2019-1)
1. Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ________________________________________________________________________________ _ 34 42818800

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) , _ (кол заЄЛРПОУ)
(код Типової ВІДОМЧО! '  ^  '

класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
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 Одиниця виміру 2018 рік 

(звіт)
2019 рік 

(затверджено)
2020 рік 
(проект)

2021 рік 
(прогноз)

2022 рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Ціль державної політики 1

Надання
адміністративних
послуг

шт. 20050 24100 27000 30100

Ціль державної політики 2

УСЬОГО 20050 24100 27000 30100

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 роки бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевої^) бюджету

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 

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
3410160 0160 0111 2334126 5010600 5043475 5075098

УСЬОГО 2334126 5010600 5043475 5075098

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 роки бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної 
класифікації видаті 

та кредитувані 
місцевого бю,

Код
Функціональної 

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

г /------------------------ЧЧ'ГСу С у
Начальник Центр)

Головний бухгалтер - за в г " ^ ........ ..........
(прізвище та ініціали)

1413200000
(код бюджету)


