
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.  Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)      11 42269168 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)   

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та оздоровлення та відпочинку дітей

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 2 3 4 5 6 7
Ціль державної політики №1

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для 
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету ОД. 6 362,000 6 349,000 13,000 14,000 15,000

середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету ОСІБ 27,000 27,000 3 001,000 3 160,000 3 318,000

середні витрати на одного вихованця дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету ГРН. 22 268,840 32 732,990 36 939,090 38 256,530 38 850,790

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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

1115032  5032     0810    

Департамент молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА); 141 674 367 207 821 778 111 600 422 121 676 376 129 731 960 000000218Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств

УСЬОГО 141 674 367 207 821 778 111 600 422 121 676 376 129 731 960

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

1115032  5032     0810    

Департамент молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА); 000000218Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств

УСЬОГО
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