
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 
2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 17 липпня 2018 року №617) 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2019- 2021 роки 

загальний (Форма 2019-1) 

1. Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області (3)(7) 
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) КВК 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 
3.Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки 
за бюджетними програмами/підпрограмами: 

(грн-) 
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
бюджетної 

програми/підпрограми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів 

Відповідальний 
виконавець 

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

2017 рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено) 

2019 рік (проект) 2020 рік 
(прогноз) 

2021 рік 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3710160 

Керівництво і 
управління у 

відповідній сфері у 
містах (місті Києві), 

селищах, селах, 
об'єднаних 

територіальних 
громадах 

Фінансове управління 
Покровської міської 
ради Донецької області 0160 2813103 3616200 3695000 3994188 4279104 
УСЬОГО 2813103 3616200 3695000 3994188 4279104 

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 20121 роки за 
бюджетними програмами / підпрограмами: 



( с 
(гри) 

Код Програмної Найменування Відповідальний Код 2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік 2021 рік 
класифікації бюджетної виконавець Функціональної (затверджено) (прогноз) (прогноз) 
видатків та програми/підпрограми класифікації 

кредитування згідно з Типовою видатків та 
місцевих програмною кредитування 
бюджетів класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів 

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Керівництво і 
управління у 

відповідній сфері у 
містах (місті Києві), 

селищах, селах, 
об'єднаних Фінансове управління 

територіальних Гіокровської міської 
1010160 громадах ради Донецької області 0160 8000 371800 0 0 0 

УСЬОГО 8000 371800 0 0 0 

Начальник управління 

Головний бухгалтер 

Ю.М.Порецька 

(прізвище та ініціали) 
В.І. Карпенко 

(прізвище та ініціали) 


