
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -  2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1)

Ь Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради 33 42962736 23201100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчоїкласпфікзції (кодза ЄДРПОУ) 

видатків та кредиту ваїшя місцевого 
бюджету)

(код бюджету)

2, М ета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. .............

субєктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав;реєстрації місідя 
проживання/перебувания особи відповідно до закону; забезпеченїія реалізації громадянами виборчого права.

3. Ц ілі 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 2019 рзк{звІт) 2020
рік{з атверджено)

2021 рік(проект) 2022 ріх(прогноз) 2023 рік(прошоз)

1 . 2 3 4 5 6 7
--і -^забезпечення реалізації державної ПОЛІТИКИ у  сфері-державноїреєстрацв субєктів п ідприємницької д іяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування

особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права

надходження із загального фонду ' '  ^ грн. 6 481 893 1 300 016 13 558 334 13 599 105 13 636 820

інш і-;надш щ єнш хпец і^  ' грн. ^ 0 654 818 0 0 0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

К од Програмної 
класифікації 
видатків та 

■-дсредитунаїг^ 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 

' -видатов та' "'' ■ 
кредитування 

місцевого бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

■ кредиіуванЕія 
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією

;:/■ .:-:Ж
місцевого бюджету

2019рік{звіт) 2020
рік(затверджено)

2021 рік(проект) 2022 рік(прогноз) 2023 рік(прогноз)

Номер цілі 
державної політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управління 3 питань державної реєстрац ії Черкаської м ісько ї 
ради 6 481 893 13 000 016 13 558 334 13 599 105 13 636 820

3310160 0160 0111
Керівництво і управління у ВІДПОВІДНІЙ сфері у містах {місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 6 485 893 13 000 016 13 558 334 13 599 105 13 636 820

УСЬО ГО 6 481 893 13 000 Оіб 13 558 334 ІЗ 599 105 13 636 820



5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними 
програмами: (ф Н .)

Код Програмної 
класнфікащї 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код
Функціональної 
; класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією' . 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету

2019 рік{звіт) 2020
рік{зат0ерджено)

2021 рік(проекг)

1

Управління з питань державно ї реєстрац ії Черкаської м ісько ї 
ради-

654 818

3310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах' 654 8І8

УСЬОГО 654 818

Начальник управління 

Головний бухгалтер

(підоиі:)

//І

к л е й к о  Н.О.

Прудиус Н.О.
( прЬвшдс)

( 1HI1QSU1U та  прі?8ііїде)


