
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Номер цілі 
державної 
політики

10

1
0111 591,227 2,074,800 1,757,0000810160 Відділ з питан праці Міської 

ради міста Кропивницького

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 

та кредитування

12 12 9 9 9

Кількість отриманих листів, 
звернень,заяв , скарг шт. 106 800 900 900 900

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

(0)(8)
1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

2 4

Керівництво і управління  у сфері праці

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

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

Код типової пограмної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

1,860,700

 591,227 2,074,800 1,757,000

1,966,700
3

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

шт. 5 108 81
Кількість проведених 

перевірок та складених актів

Кількість штатних одиниць од.

42188147
(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)

9876

1,966,700

81 81

Ціль №1.Реалізація державної політики у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

11201100000

УСЬОГО 1,860,700

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

5



Номер цілі 
державної 
політики

10

1

Код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

179,695 

3 4

0817530

УСЬОГО

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

(грн)

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

Інші заходи у сфері зв"язку, 
телекомунікації та 

інформатики

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

69,000 0 0 0

0Відділ з питан праці Міської 
ради міста Кропивницького

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

 ______________________________ Назаренко М.В. 

  ______________________________ Рибак М.А.

00460 179,695 69,000 0

98765


