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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                     

Наказ фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

від 19 вересня 2018 року №120

1710160

1717530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю

0460

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних 

громадах

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

10 769 7 900

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021  роки загальний (Форма 2019-1)

(1)(7)1. Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю

2 4

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м.Кропивницький

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду  місцевого бюджету на 2019  рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

0111

9876

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

2

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)

0 0

2017 рік (звіт)
Відповідальний 

виконавець

 УСЬОГО 1 126 815 2 505 973 1 649 700 1 760 200

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних 

громадах

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

87653 4

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю

0 11 000 0 0 0

0111

9

53

1

1 857 010Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю

1

1710160

(грн)

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)2017 рік (звіт)
Відповідальний 

виконавець

1 116 046 2 498 073 1 649 700 1 760 200



0 0

0 0 0

 УСЬОГО 0 116 500 0

1717530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю

0460 0 105 500

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний 

бухгалтер
 ______________________________ Ікленко О.І.

В.о. начальника управління  ______________________________ Філоненко О.О.


