
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 Тиггової відомчої класифікації (код за є ДРПОУ)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

____________491__________ _ ____________ 37405111
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Інші заходи у  сфері соціального захисту і
__________ 1090___________  соціального забезпечення ___________ 26000000000
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та
бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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

(грн.)
КОД

Економ ічної 
класиф ікац ії 

видатків  
бю джету /  код  
Класиф ікації 
кредитування

Найменування 2020 р ік  (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 р ік  (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2111 Заробіт на плата 201 814 261 100 357 500
2120 Нарахування на оплат у праці 39 970 57 500 78 700

2240 Оплата послуг (крім  комунальних) 55 762 ЗО 000 45 586

2282

О крем і заходи по реал ізац ії 
держ авних (регіональних) програм, 
не в іднесен і до заход ів  розвит ку 66 896 239 000 239 000

2610

С уб си д ії та пот очні трансферти  
підприєм ст вам  (установам, 
організаціям) 58 600 84 200 92 100

2730 Інш і виплат и населенню 7 258 136 2 970 000 3 163 000 208 294
При наданні додат кових кош т ів 100 м алозабезпечених о с іб  додатково отримає матеріальну допомогу

ВСЬОГО 7 681 178 3 641 800 3 975 886 208 294

.

3.4913242 _____________________________  __________ 3242_______
(код Типової програмної

(код Програмної класифікації видатків та кредитування класифікації видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)



Зміна результативних показникін, які характеризують виконання бю джетної програми , у  разі передбачення додаткових коштів

N2 з/п Найменування
Одиниця

вим іру
Джерело інф ормації

2022 р ік  (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2022 рік (проект) зміни у  разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання соц іально ї допомоги та виконання соц іальних заходів
затрат

1 обсяг видатків на надання допомоги ГРН. Рішення 3 208 586 3 416 880
2 обсяг видатків на проведення заходів ГРН. Рішення . 675 200 675 200

3
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських 
організацій, з них: ГРН. Рішення 92 100 92.100
продукту

1 кількість отримувачів допомоги од . Звітність установ 1500 1 600
2 кількість заходів од . Рішення Київради 7 7
3 кількість організацій, з них: од . мережа 1 1

еф ективності
1 середні витрати на 1 отримувача грн. Розрахунок 2 139 2 136
2 середні витрати на проведення 1 заходу грн. Розрахунок 96 457 96 457
3 середні витрати на 1 організацію, з них: грн. Розрахунок 92 100 92 100

якості

1
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з 
минулим періодом вщс. Розрахунок 71 71

2 динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом ВІДС. Розрахунок 109 109
Наслідки у  разі, якщ о додаткові кошти не будуть передбачені у  2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.

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

----------Ш ----------
Економ ічної 
класиф ікац ії 

видатків  
бюджету /  код  
Класифікації' 
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
2111 Заробіт на плата 378 300 399 400
2120 Нарахування на оплат у прац і 83 200 87 900

2240 Оплата послуг (крім  комунальних) 48 207 50 927

2282

О крем і заходи по  р еа л ізац ії 
державних (регіональних) програм, 
не в іднесен і до заход ів  розвит ку 252 900 267 000

2610

С убси д ії та пот очн і т рансферт и  
п ідприєм ст вам  (установам, 
організаціям) 97 400 102 900

2730 Інш і виплат и населенню 3 346 500 3 533 900
УСЬОГО 4 206 507 4 442 027

Зміна результативних показників, як і характеризують виконання бю джетної програми, у  разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця вим іру Джерело інф ормації

2023 р ік  (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 

прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), зміни 

у р а з і
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 надання соц іально ї допомоги та виконання соц іальних заходів
затрат

1 обсяг видатків на надання допомоги ГРН. Рішення 3 394 700 3 394 700 3 584 800 3 584 800
2 обсяг видатків на проведення заходів ГРН. Рішення 714 400 714 400 754 300 754 300

3
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських 
організацій, з них: ГРН. Рішення 97 400 97 400 102 900 102 900
продукту

1 кількість отримувачів допомоги о д . Звітність установ 1 500 1 500 1 500 1 500
2 кількість заходів о д . Рішення Київради 7 7 7 7
3 кількість організацій, з них: о д , мережа 1 1 1 1

еф ективності
1 середні витрати на 1 отримувача грн. Розрахунок 2 263 2 263 2 390 2 390
2 середні витрати на проведення 1 заходу грн. Розрахунок 102 057 102 057 107 757 107 757
3 середні витрати на 1 організацію, з них: грн. Розрахунок 97 400 97 400 102 900 102 900

якості

1
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з . 
минулим періодом вщс. Розрахунок 105,7 105,7 105,6 105,6



I 2 [динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | ВІДС. [Розрахунок . | 105,71 105,71 105,61 105,6)
Наслідки у  разі якщ о додаткові кошти не будуть передбачені у  2023-2024 роках та альтернативні заходи, яки х  необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.

Голова Ш евченківсько ї районної в 
м істі Києві державної адм ін істрац ії

Начальник Ф інансового управління 
Ш евченківсько ї районної в місті 
Києві державної, адм ін істрац ії

Бюджетний запит 000027828 від 01.01.2022 17:03:43

(підпис)

(підпис)

Олег ГАРЯГА________________ ________- ■ __________________
(прізвище та. ініціали)

Сергій ЛОЗКО _________________________ ____________________
(прізвище та ініціали)
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