
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.201 S 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)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в м іст і Києві державна адм ін іст рац ія______________ ____________ _____________________________________ _ _____________ 491_____________
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Інш і заходи та заклади молодіжної
3. 4913133 3133 1040 політики

(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)

26000000000
(код бюджету)

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

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  ' І

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 16 200 23100

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 300

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 248 800 83 800 146 400

ВСЬОГО 248 800 100 000 178 800

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
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:

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (врогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково *

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 -  ' 2 3 4 — 3  ~ є 7 .............



2210
Предмети; матеріали, обладнання 
та інвентар 28 100 33 300

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 200 20 100

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 150 000 155 000

УСЬОГО 195 300 208 400

№з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації

-------2Ш "р ік
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

" " " Ж р Г к —  
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2024 рік 
(прогноз), 

зміни у рай 
передбаченая 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
ч виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027617 зід 01.01.2022 08:04:;

Олег ГАРЯГА____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО____________________________
(прізвище та ініціали)


