
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__________________________________ _ 49______________  37405111 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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 м іст і Києві державною адміністрацією
Захищати права і  законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у  в ідповідних 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"“ " ” 5 7
Ціль державної політики №1

• _________  Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами______  '
затрат
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: ГРН. 58 600,000 84 200,000 92 100,000 97 400,000 102 900,000
обсяг видатків на надання допомоги ГРН. 7 681 177,660 3 000 000,000 3 208 586,000 3 394 700,000 3 584 800,000
обсяг видатків на проведення заходів ГРН. 308 679,560 557 600,000 675 200,000 714 400,000 754 300,000
продукту
кількість заходів о д . 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000
кількість отримувачів допомоги о д . 8 138,000 990,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
кількість організацій, з них: о д . 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ефективності
середні витрати на проведення 1 заходу грн. 51 447,000 79 657,000 96 457,000 102 057,000 107 757,000
середні витрати на 1 отримувача грн. 944,000 3 030,000 2 139,000 2 263,000 2 390,000
середні витрати на 1 організацію, з них: грн. 58 600,000 84 200,000 92 100,000 97 400,000 102 900,000
якості
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом В ід с . 127,000 313,000 70,600 105,700 105,600
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом В ід с . 17,000 12,500 109,400 105,700 105,600

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

4913242 3242 1090

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

7 681 178 3 641 800 3 975 886 4 206 507 4 442 027 1

УСЬОГО 7 681 178 3 641 800 3 975 886 4 206 507 4 442 027

V



5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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

49.13242 3242 ■ 1090

Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

1

УСЬОГО

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027828 від 01.01.2022 17:03:43

Олег ГАРЯГА 
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО 
(прізвище та ініціали)
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