
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Біловодська районна державна адміністрація Луганської області____________________________  _ ________ (0)(2)_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Впровадження системи відеоконференцзв’язку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року № 336

02312057
(код за ЄДРПОУ)

12302200000
(код бюджету)

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 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Ціль державної політики № 1 - впровадження якісного відеоконференцзвязку

надходження із загального фонду бюджета EPtL S7 960 16 800 16 800 0 0
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0210000 Біловодська районна державна адміністрація 

Луганскої області
57 960 16 800 16 800 0 0

0210180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 57 960 16 800 16 800 0 0 1

УСЬОГО 57 960 16 800 16 800 0 0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджет)'

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО

Керівник апарату , в.о. голови Біловодської районної державної адміністрації 
Луганської області

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
(підпис)

Наталія Будовська

(ініціали та прізвище)

Ірина М'якота
(ініціали та прізвище)


