
1.

2.

3.

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (0)(8)(1) 43947572
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 

року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (0)(8) 43947572
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)(3)(0)(3)(1) (3)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(0)
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1152800000

(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)        

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 

рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Прогнозна кількість осіб, які мають право на надання  

інших пільг згідно з законодавством 713 осіб * 553,81 грн 

середня вартість проїзду залізничним транспортом (з 

урахуванням індикативних прогнозних показників на 

2022 рік 106,2%)=394873 грн

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 

передбачення додаткових 

коштів

2730

Інші виплати населенню

220 335 224 900 238 844 156 029

0 затрат

УСЬОГО 220 335 224 900 238 844 156 029

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відшкодування інших  пільг отримує більша кількість громадян, які мають право на відшкодування пільгового проїзду

0
обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн. розрахунок 35277 54613

0
обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом

грн. розрахунок 203567 340260

0 кількість отримувачів пільгових послуг (ЧАЕС) осіб розрахунок 55 85

0 продукту

0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два 

роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом осіб розрахунок 331 544



2) додаткові витрати на 2023 - 2024  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2023 - 2024 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6

Прогнозна кількість осіб, які мають право на надання  інших пільг згідно з 

законодавством у 2023 році : 751 особи* 553,66 грн середня вартість 

проїзду залізничним транспортом =415802 грн; у 2024 році 788 особи  * 

554 грн = 436592 грн

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2023 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2024 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2024 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2730

Інші виплати населенню

251 503 164 299 264 078 172 514

УСЬОГО 251 503 164 299 264 078 172 514

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відшкодування інших  пільг отримує більша кількість громадян, які мають право на відшкодування пільгового проїзду

0 затрат

0
обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Директор департаменту Юлія ВОВК

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер Руслана БАЙБАРОША

грн. розрахунок 214356 358294 225074 376208

7 81 2

39004 60383

0 продукту

0
обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн. розрахунок 37147 57507

61 94

0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два 

роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом осіб розрахунок 348 661 366 694

0 кількість отримувачів пільгових послуг (ЧАЕС) осіб розрахунок 58 90


