
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)(1)(6)(0) (3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
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

У зв'язку із збільшенням кількості осіб, що отримують 

допомогу через АТ "Укрпошта"

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

2240
Оплата послуг (крім комунальних)

145 400 217 512

0 продукту

УСЬОГО 459 833 1 653 500 793 400 1 526 394

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

Для недопущення кредиторської заборгованості та соціальної напруги захищеної верств населення.

2730
Інші виплати населенню

459 688 1 653 100 793 183 1 525 882
У зв'язку Із збільшенням кількості отримувачів виплати

0 особи з інвалідністю I групи, осіб осіб звітність 79 153

0
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних 

послуг, осіб з них:
осіб 90 174

0 особи з інвалідністю II групи, осіб осіб звітність 6 11

0 громадяни похилого віку, осіб осіб звітність 4 9

0 особи з інвалідністю III групи, осіб осіб звітність 1 1



3 4 5 6

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

1 2 3 4 5 6

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

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

Для недопущення кредиторської заборгованості та соціальної напруги захищеної верств населення.

0 продукту

100

0 особи з інвалідністю I групи, осіб осіб звітність 84 161 88

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Директор департаменту Юлія ВОВК

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер Руслана БАЙБАРОША

УСЬОГО 835 400 1 607 293 877 223 1 687 657

У зв'язку із збільшенням кількості осіб, що отримують допомогу через АТ 

"Укрпошта"
2240

Оплата послуг (крім комунальних)
228 539 240 566

7

необхідно додатково 

(+)

1 2

12

0 громадяни похилого віку, осіб осіб звітність 4 9

У зв'язку із збільшенням кількості отримувачів виплати2730 Інші виплати населенню 835 222 1 606 754 876 983 1 687 091

192

7 8

169

0
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних 

послуг, осіб з них:
осіб звітність 95 183

1 10 особи з інвалідністю III групи, осіб осіб звітність 1 1

4 10

0 особи з інвалідністю II групи, осіб осіб звітність 6 12 7


