
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 ДОДАТКОВИМ, (Форма 2022-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_______________ __________ ____________ ; _________________________________ _ ; ,  • ■ .___________ 4 9 _________  ___________  37405111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. Шевченківська 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)

Організація та проведення громадських
3.4913210 __________________________________________ : _______________ 3210____________ _ ________________ 1050_________________  __________________________ робіт__________ ________________  _________________26000000000

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування класифікації видатків та видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

бюджету)

4. Додаткові витрати м ісцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 р ік за бюджетними програмами:

(грн.)
код

Економічної 
класиф ікац ії 

видатків  
бюджету /  код 
Класиф ікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2020 р ік  (звіт)
2021 р ік  

(затверджено)

2022 р ік  (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2282

Окремі заходи по р еал ізац ії 
державних (регіональних) програм, 
не віднесен і до  заход ів розвит ку 23 400 25 600

ВСЬОГО 23 400 25 600

№ з/п Найменування
Одиниця

вим іру
Джерело інф ормації

2022 р ік  (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2022 р ік  (проект) зміни у  разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Забезпечення організац ії та проведення робіт
затрат

1 Обсяг видатків ГРН. бюджет 25 600 25 600
продукту

1 кількість працівників, осіб ОСІБ Звітність установ 80 80
ефективності

1 середні витрати на одного працівника ГРН. Розрахунок 320 320
якості

1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком ВІДС. Розрахунок 107 107
Наслідки у  разі, якщ о додаткові кошти не будуть передбачені у  2022 роц і та альтернативні заходи, яки х  необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

----------тг—
Економ ічної 
класиф ікац ії 

видатків  
бю джету /  код 
Класиф ікації 
кредитування

Найменування

2023 р ік  (прогноз) 2024 р ік  (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



2282

Окремі заходи по  р еа л ізац ії 
державних (регіональних) програм, 
не в іднесен і до  заход ів розвит ку 27 100 28 600

УСЬОГО 27 100 28 600

№  з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інф ормації

2023 р ік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), зміни 

у  разі
передбачення

додаткових
коштів

2024 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік 
(прогноз), 

зм іни у  разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Забезпечення організацн та проведення робіт
затрат

1 Обсяг видатків ГРН. | бюджет 27 100

оосч 28 600 28 600
продукту

1 кількість працівників, осіб ОСІБ Звітність установ 80 80 80 80
ефективності

1 середні витрати на одного працівника ГРН. Розрахунок 339 339 358 358
якості

1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком ВІДС. Розрахунок .100 100 100 100
Наслідки у  разі якщ о додаткові кошти не будуть передбачені у  2023-2024 рокахуга альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Ш евченківсько ї районної в 
м істі Києві державної адм іністрац ії /

Начальник Ф інансового управління 
Ш евченківсько ї районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027825 від 01.01.2022 17:03:37

Олег ГАРЯГА
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)


