
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Номер цілі 
державної 
політики

10

1

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)

9876

Ціль №1.Забезпечення ефективної та безперервної діяльності апарату Департаменту адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг. 

11201100000

Кількість 
наданих 

консультацій 

шт. 0 17347 98,605 110,000 115,000

Код типової пограмної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування

53

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 2020  рік за бюджетними програмами:

Найменування 
показника 
результату

Одиниця виміру 2018рік ( звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)

1 2 3 4 5 6 7

1
Керівництво і управління  у 

сфері надання 
адміністративних послуг

9,504,8430111 0 1,521,042 8,975,3003410160

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  фінансового управління Міської ради 
міста Кропивницького від 25.09.2019 року №12

2022 рік (прогноз)2021 рік (прогноз)2020 рік (проект)2019 рік (затверджено)2018 рік (звіт)
Код функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2022  роки загальний (Форма 2020-1)

(3)(4)
1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради 
міста Кропивницького

2 4

Керівництво і управління  у сфері надання адміністративних послуг

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

Департамент надання 
адміністративних послуг

10,046,619

Кількість 
штатних одиниць од. 0 64 64 64 64

Кількість послуг, 
що надаються 

Департаментом

шт. 0 9810 55,738 60,000 65,000



Номер цілі 
державної 
політики

10

1

98765

10,046,6199,504,843

 

УСЬОГО

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

1,095,458 0 0 0

0Департамент надання 
адміністративних послуг

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 2020  рік за бюджетними програмами:

Код типової пограмної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

21

2022 рік (прогноз)2021 рік (прогноз)2020 рік (проект)2019 рік (затверджено)2018 рік (звіт)
Код функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування

Інша діяльність у сфері 
державного управління

 ______________________________ Шкода О.К.

  ______________________________ Шевченко А.О.

00133 0 1,095,458 0

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

0 

 

3 4

3410180

0 1,521,042 8,975,300


