
2021 - 2023 2021 -1)

1.

2.

3.

2022 2023

рік
(прогноз)

рік
(прогноз)

2 6 7

- -

од. 3 565 3 565

од. 85 000 85 000

осіб 23 23

- -

од. 3 3

4. 2021 2022 іРозподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на

541 3

- --
Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності

3 5653 5653 550
Кількість отриманих листів, звернень,заяв,скарг

70 155 85 000
Кількість наданих адміністративних послуг

85 000

Кількість адміністраторів,задіяних в наданні адміністративних послуг
2323 23

- --
Підвищення рівня поінформованості цільових груп,налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою
та бізнесом всіх рівнів у місті,формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та

31 3
Проведення заходів в межах проектів

рік та індикативних прогнозних показників на

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

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (1)(6)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(3)  (4) (3)(9)(7)(7)(9)(7)(1)(8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)(код за ЄДРПОУ)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та підприємницької діяльності
Розробка та впровадження комунікаційної політики взаємодії бізнесу та влади.Посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава шляхом створення
сприятливих умов ведення бізнесу, надання цільової підтримки міською владою та інституціями розвитку підприємництва

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

2021

Одиниця виміруНайменування показника результату

2019 2020

рік
(затверджено)

рік
(звіт)

рік
(проект)



2023

(грн;)

2019 2023

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

10 054 643 14 435 866 -

0160 0111 9 974 643 14 096 578 1

0180 0133 80 000 339 288 2

УСЬОГО 10 054 643 14 435 866

5. 2021 2022 і

2023
(грн;)

2019 2023

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

200 000 - -

0160 0111 200 000 - 1

УСЬОГО 200 000 -

1

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого бюджету

3410180

3410160

Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на

роки за бюджетними програмами:

Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету

роки за бюджетними програмами:

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

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

місцевого бюджету

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради

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

Інша діяльність у сфері державного управління

4

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого бюджету

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

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

41

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах3410160

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

13 629 800 13 683 28613 615 210

рік та індикативних прогнозних показників на

2021

Номер цілі
державної
політики

20222020

рік
(прогноз)

рік
(проект)

рік
(затверджено)

6 87

105 000 --

105 000 - -

- -105 000

Болванович О.Л.
(прізвище та ініціали)

Цехова І.П.
(прізвище та ініціали)

Номер цілі
державної
політики

2021 20222020

рік
(затверджено)

рік
(прогноз)

рік
(проект)

6 7 8

13 629 800 13 683 28613 615 210

13 361 68613 295 21013 104 400

525 400 320 000 321 600



{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}


