
               

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1 ) 

  

               

 

1.   Фінансовий відділ Літинської селищної ради 37 44025485 02541000000 

  

  

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету) 
  

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

  

 

Забезпечення проведення єдиної фінансової, бюджетної та податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Літинської 

селищної територіальної громади 

  

               

 

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 2019 рік(звіт) 2020 
рік(затверджено) 

2021 рік(проект) 2022 
рік(прогноз) 

2023 рік(прогноз) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

9 - Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету 
 

 

Зростання обсягу надходжень порівняно  з попереднім роком відс. 0 110 112 114 114 
 

 

Частка власних доходів у загальному обсязі бюджету відс. 0 62 57 60 60 
 

 

Рівень виконання планових показників за власними та закріпленими доходами відс. 0 105 105 105 105 
 

 

10 - Підвищення ефективності розподілу коштів 
 

 

Рівень забезпеченості коштами на оплату праці установ соціально-культурної 
сфери 

відс. 0 100 100 100 100 
 

 

Рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
установами соціально-культурної сфери 

відс. 0 100 100 100 100 
 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними 

програмами:  (грн.) 

 

 

Код Програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевого 
бюджету 

Код 

Функціональної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування відповідального виконаця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

2019 рік(звіт) 2020 

рік(затверджено) 
2021 рік(проект) 2022 

рік(прогноз) 
2023 

рік(прогноз) 

Номер цілі 
державної 

політики 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

   Фінансовий відділ Літинської селищної ради 0 80 000 1 424 400 1 574 067 1 682 103  
 

 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 

0 80 000 1 424 400 1 574 067 1 682 103 9 
 

 

 УСЬОГО 0 80 000 1 424 400 1 574 067 1 682 103  
 

    



             

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними 

програмами:  (грн.) 

 

 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування відповідального виконаця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

2019 рік(звіт) 2020 

рік(затверджено) 
2021 рік(проект) 2022 

рік(прогноз) 
2023 

рік(прогноз) 

Номер цілі 

державної 

політики 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

   
 

      
 

 

 УСЬОГО       
 

             

  

Начальник відділу 
 

Лариса  АФАНАСЬЄВА 
    

  

(підпис) ( ініціали та прізвище) 
    

  

Головний бухгалтер 
 

Наталія ГОЛОВАЩЕНКО 
    

  

(підпис) ( ініціали та прізвище) 
    

 


