
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49_____________________ 37405111 26000000000
(код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права І законні Інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у  відповідних сферах управління. 
Виконання державних І регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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 і 3 4 5 6 7
Ціль державної політики № 1

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях
затрат
обсяг фінансових ресурсів |ГРН. | 89 999,8701 90 000,0001 98 100,0001 103 800,0001 109 600,000
продукту
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу кільк. сімей 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря од. 44,000
кількість будинків, в яких проведено ремонт од. 1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу м.кв. 240,000
ефективності
Середні витрати на один будинок ГРН. ЗО 000,000 ЗО 000,000 32 700,000 34 600,000 36 533,000
середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря ГРН. 13 607,000
середні видатки на проведення ремонту ГРН. 500 000,000
середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу ГРН. 2 083,000
якості
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу Відс. 100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу вщс. 100,000

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

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 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

4913111 3111 1040

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

90 000 90 000 98 100 103 800 109 600 1

УСЬОГО 90 000 90 000 98 100 103 800 109 600

\



I

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

<грн->

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 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

4013111 3111 1040

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

88 854 500 000 1

УСЬОГО 88 854 500 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027898 від 01.01.2022 17:10:00

Олег ГАРЯГА 
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО 
(прізвище та ініціали)


