
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 місті Києві державна адміністрація________________ __________ ________. __________ ______ ________  _____________ 49_____________  ____________ 37405111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація______ _______________________ ___________________ __________ _________  ____________  491______________ _____________ 37405111
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Надання фінансової підтримки 
громадським об’єднанням ветеранів і 

осіб з інвалідністю , діяльність яких має
3. 4913192 3192 1030 соціальну спрямованість 26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
(код Типової програмної 
класифікації видатків та

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування

(найменування бюджетної програми згідно з .................
Типовою програмною класифікацією видатків та

(код бюджету)

місцевого бюджету) .кредитування місцевого 
бюджету)

бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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

(грн.)
Код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

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

2610

Субсидії та пот очні трансферти  
підприємст вам (установам, 
організаціям) 443 216 549 000 600 600

ВСЬОГО 443 216 549 000 600 600

№ 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
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
затрат

1 Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: ГРН. Звітність установ 600 600 600 600
продукту

1 кількість громадських організацій, од., з них: ОД. Звітність установ S 5
ефективності

1 середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: ГРН. Звітність установ 120 120 120 120
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:
_____________________________ ' ■ ' _______________________ . . ■ - ____________ ' ' (грн.)

....... "К о д
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

2610

С убси д ії та пот очн і трансферти  
п ідприєм ст вам  (установам, 
організаціям) 635 400 671 000

УСЬОГО 635 400 671 000

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), зміни 

у разі
передбачення

додаткових
коштів

ч т  рік
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
затрат

1 Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: ГРН. Звітність установ 635 400 635 4001 671 000 671 000
Продукту

1 кількість громадських організацій, од., з них: од. Звітність установ 5 5І : 5І 5
ефективності

1 середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з. них: ГРН. Звітність установ 127 080 127 0801 134 2001 134 200
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2023-2024 роках та-^альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027835 від 01.01.202217:03:47

П

V- Олег ГАРЯГА
„(гіідпйс) (прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)
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