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

Бюджетний запит на 2020 -  2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Рівненської міської ради ( 1 ) (_1_) 1113140
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 
і 2022 роки за бюджетними програмами:
________________________________         (тис, грн.)_________

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів

Відповідальний
виконавець

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

2018 рік 
(звіт)

2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(проект)

2021 рік 
(прогноз)

2022 рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1113140

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту 
виконкому 
Рівненської 
міської ради

0111 198,1 196,6 193,2 208,7 221,4

ВСЬОГО 198,1 196,6 193,2 208,7 221,4



І

2

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 
2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:
___________________________________________________________________________________________________________    (тис, грн)_________

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів

Відповідальний
виконавець

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

2018 рік 
(звіт)

2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(проект)

2021 рік 
(прогноз)

2022 рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1113140

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

У правління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту 
виконкому 
Рівненської 
міської ради

0111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

С.А.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Л.А.Корячка
(ініціали та прізвище)


