
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016  № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020  РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація      46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
 Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду  місцевого бюджету на  2018 рік та індикативних прогнозних показників на   2019 і 2020  роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8

Житлово-комунальне господарство 13 909,062 30 514,600 30 514,600 32 314,961 33 930,709
4616030  Організація благоустрою населених пунктів  Подільська районна в місті Києві 

державна адміністрація 13 909,062 30 514,600 30 514,600 32 314,961 33 930,709
Всього 13 909,062 30 514,600 30 514,600 32 314,961 33 930,709

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду  місцевого бюджету на  2018 рік та індикативних прогнозних показників на   2019 і 2020  роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8

Житлово-комунальне господарство

4616030  Організація благоустрою населених пунктів  Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 9 380,700

Всього 9 380,700

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).
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