
ЗА Т В ЕР Д Ж Е Н О

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 49 37405111 26000000000
(найменування головного, розпорядника коштів місцевого бюджету) ; 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код Типової відомчої 
.класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код 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 .

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

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

1 2 3 4 5 6 -------- "7 --------------

Забезпечення со
Ціль державної політики Ns1
ціального захисту ветеранів війни та праци

затрат
Обсяг видатків на надання фінансовоїдопомоґи (тис.грн.), з них: ГРИ. 443 216,1401 600 600,000 635 400,000 671 000,000
продукту
кількість громадських організацій, од., з них: од. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ефективності
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: Ш і_____________ 88 643,000| 109 800,000 120120,000 127 080,000 134 200,000

4.Розподїл 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

4913192 3192 1030

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Надання фінансової підтримки громадським 
об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

443 216 549.000 600 600 635 400 671 000 1

УСЬОГО 443 216 549 000 600 600 635 400 671 000

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

ІШііі
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

4913192 3192 1030

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1

УСЬОГО

Олег ГАРЯГА 
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО 
(прізвище та ініціали)


