
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮ ДЖ ЕТНИ Й  ЗАП И Т  Н А  2022 -2024 РОКИ за гальний , Ф орм а  2022-1

1. Ш евченківська районна в м іст і Києві державна адм ін істрац ія 49 37405111 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реал ізац ії державної пол ітики  на т е р и то р ії Ш евченківського району Ш евченківською районною в м іс т і Києві державною адм іністрацією
Захищ ати права і  законні інтереси громадян т а  держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району т а  реалізацію  державної пол ітики  у  відповідних сферах управління. 
Виконання державних і  регіональних програм соціально-економічного т а  культурного розвитку, програм охорони довкілля, п ід готовку т а  виконання відповідних бю дж етів

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

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(ЗВІТ) (затверджено) (проект) {прогноз) (прогноз)

1 2 ' " з ..... 4 5 6 7
Ціль державної пол ітики  №1

Реалізація заходів держ авноїлілітики з питань с ім " їт  заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав т а  мож ливостей жінок т а  чоловіків
продукту
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї од. 6,000 3,000 5,000 5,000 5,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї ОСІБ 1 616,000 1 100,000 1 600,000 1 760,000 2 200,000
ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї ГРН. 4 666,670 12 000,000 8 800,000 9 620,000 10 260,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника ГРН. 17,330 32,730 27,500 27,330 і 23,320
якості
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим 
роком ВІДС.

110,000 -31,200 145,000 110,000 125,000

Д.РозподІл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

ІШйі
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 відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно а 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
Номер цілі державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4913123 3123 1040
Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Заходи державної політики з питань сім'ї

28 000 36 000 44 000 48100 51 300 1

УСЬОГО 28 000 36 000 44 000 48100 51300

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роїи за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
їласифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік {проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
Номер цілі державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4913123 3123 1040
Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Заходи державної політики з питань сім'ї

1

УСЬОГО

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027616 від 01.01.2022 08:04:27

Олег ГАРЯГА 
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО 
(прізвище та ініціали)


