
1.  
13554438

(код за ЄДРПОУ)

2021 рік(звіт) 2022 

рік(затверджено)

2023 рік(проект) 2024 рік(прогноз)

3 4 5 6

4,00 4,00 4,00 0

510,00 520,00 525,00 0

510,00 520,00 131,25 0

302 700,00 313 900,00 321 275,00 0

100,00 100,00 100,00 0

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

2021 рік(звіт) 2022 

рік(затверджено)

2023 рік(проект) 2024 рік(прогноз) 2025 рік(прогноз)

2 3 5 6 7 8 9

1 210 800,00 1 255 600,00 1 285 100,00 0 0

0160 0111 1 210 800,00 1 255 600,00 1 285 100,00 0 0

1 210 800,00 1 255 600,00 1 285 100,00 0 0

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

2021 рік(звіт) 2022 

рік(затверджено)

2023 рік(проект) 2024 рік(прогноз) 2025 рік(прогноз)

2 3 5 6 7 8 9

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу
Ольга КОЗАЧЕНКО

( ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
Валентина ЛЕВИЦЬКА

( ініціали та прізвище)

УСЬОГО

1 4 10

УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними 

програмами: (грн.)

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою

програмною класифікацією

видатків та кредитування

місцевого бюджету

Номер цілі 

державної політики

Відділ культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

1010160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою

програмною класифікацією

видатків та кредитування

місцевого бюджету

Номер цілі 

державної політики

1 4 10

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними 

програмами: (грн.)

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. 0

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості відс. 0

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. 0

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. 0

1 2 7

1 - Здійснення державного контролю за дотриманням закладами культури законодавства, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.Організація діяльності культурно - освітніх закладів 

культури і туризму

кількістьштатних одиниць од. 0

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння трудовому, моральному, естетичному вихованню та підвищення культурного загальноосвітнього  професійного рівня населення ;

Розвиток духовного рівня населення, виховання цінителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності

Надання культурно-освітніх послуг населенню;

Проведення масових заходів та свят загальноміського значення

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 2025 рік(прогноз)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
10 0656300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код бюджету)


