
2022 - 2024 2022 -1)

1.

2.

3.

2023 2024

рік
(прогноз)

рік
(прогноз)

2 6 7

- -

грн. 4 490 400 4 507 200

4. 2022 2023 і

2024
(грн;)

2020 2024

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,об"єднаних територіальних
громадах

3 560 985 4 374 860 4 462 000

рік та індикативних прогнозних показників наРозподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на

роки за бюджетними програмами:

Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету

Найменування відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

2022
Номер цілі
державної
політики

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

2021 2023
Код

Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

рік
(прогноз)

рік
(проект)

рік
(затверджено)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

РОКИ  загальний      (Форма

(1)(3)(5)(8)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(2)(3)(1)(4)(6)(9)(4)(3)  (7)Фiнансове управлiння Стрийської мiської ради
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація бюджетного процесу міської територіальної громади

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

2021 20222020

Найменування показника результату
Одиниця
виміру рік

(проект)
рік

(звіт)
рік

(затверджено)

4 51 3

-- -
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,об"єднаних  територіальних
громадах.

1 874 6



3 520 835 4 507 200 -

0160 0111 3 520 835 4 507 200 1

УСЬОГО 3 520 835 4 507 200

5. 2022 2023 і

2024
(грн;)

2020 2024

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

- - -

0160 0111 40 150 - 1

УСЬОГО 40 150 -

4 490 4004 462 000
Фiнансове управлiння Стрийської мiської ради

4 372 500

4 372 500 4 462 000
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних
громадах

3710160 4 490 400

4 372 500 4 490 4004 462 000

рік та індикативних прогнозних показників наРозподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на

роки за бюджетними програмами:

81 74 6
Фiнансове управлiння Стрийської мiської ради

- --

2 360 --

Керівник установи
Коваль Л. Б.

(прізвище та ініціали)(підпис)

Керівник фінансової служби
Пижова Л. Я.

(прізвище та ініціали)(підпис)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

2021
Код

Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

2023Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету

2022
Номер цілі
державної
політики

рік
(прогноз)

рік
(проект)

рік
(затверджено)

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

-2 360


