
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Шевченківська районна в міст і Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________ 49____________

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________  ____________ 491____________
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, як і опинились у  

складних жит т євих обставинах,
підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного т ипу та прийомних
3. 4913111 3111 1040 сімей

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

ІШІ1І
Код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування 2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмет и, мат еріали, обладнання  
та інвент ар 90 000 90 000 98 100

3110
Придбання обладнання і  предмет ів  
д о в гост рокового  корист ування 88 854

3131
Капіт альний ремонт  ж ит лового  
ф о нд у (приміщ ень) 500 000

ВСЬОГО І 178 854 90 000 598 100

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування
Одиниця
виміру

Джерело інформації
2022 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2022 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів г р н . Рішення Київради 98 100| 98 100
продукту

1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу кільк. сімей Звітність установ ________________________ 3J_______________ 3
ефективності

1 Середні витрати на один будинок ГРН. Розрахунок 32 7001 32 700
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу
продукту

1 кількість будинків, в яких проведено ремонт ОД. Звітність установ 1 1

2
площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків 
сімейного типу м.кв. Звітність установ 240 240



ефективності
1 середні видатки на проведення ремонту ГРН. Розрахунок 500 000 500 000

2
середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі 
приміщень дитячих будинків сімейного типу ГРН. Розрахунок 2 083 2 083
якості

1
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків 
сімейного типу відс. Розрахунок 100 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

------- ш -------
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмет и, мат еріали, обладнання  
та інвент ар 103 800 109 600

3131
Капіт альний ремонт  ж ит лового  
ф онду (приміщ ень)

УСЬОГО 103 800 109 600

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), зміни 

уразі
передбачення

додаткових
коштів

аомрік.....
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік 
(прогноз), 

зміни /раз і 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів ГРН. Рішення Київради 1 0 3  8001 1 0 9  6 0 0

продукту
1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейносатипу а „ кільк. сімей Звітність установ ЗІ 3

ефективності і  У  J //
1 Середні витрати на один будинок S  / /  j V / f  / / ГРН. Розрахунок 3 4  6 0 0 1 3 6  5 3 3 1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть ^редВачен^5; 

Голова Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027898 від 01.01.202217:10:00

р о к и та  альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Олег ГАРЯГА _________________
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)


