
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)      

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 111 42269168    
(найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 

та номер в системі головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)     

3. 1115041  5041 0810    
 Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд 26000000000

(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

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 9 255 923 15 072 000 18 414 200

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 30 023 470 32 600 000 13 561 000 18 887 299

34825701 грн - Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків на вул. 
Тростянецька, 60 у Дарницькому районі Завершення робіт з капітального ремонту та введення об’єкта в експлуатацію 
(перехідний об’єкт) - Розпорядження № 474 від 05.03.2021 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються у 2021 році за 
рахунок бюджетних коштів до Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)»;
- Експертний звіт ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» від 02.07.2021 № 210614-6/А;

- Наказ КП «Спортивний комплекс» «Про затвердження проекту «Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними 
доріжками та спортивних майданчиків на вул. Тростянецькій, 60 у Дарницькому районі» від 21.07.2021 № 14-АГ.

55000000- Капітальний ремонт хокейного майданчика з влаштуванням накриття на вул. Тростянецькій, 60 у Дарницькому 
районі В місті Києві на сьогодні одна комунальна льодова арена
3500000,0 - Капітальний ремонт асфальтового покриття КП "Київський іподром" Асфальтове покриття території КП 
«Київський іподром» знаходиться у незадовільному стані: вибоїни, тріщини, місцями відсутність покриття взагалі, 
незадовільний стан доріжок між стайнями, що може створити ситуацію травмування коней та працівників. 

ВСЬОГО 39 279 393 47 672 000 31 975 200 18 887 299

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 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
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2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:
(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 19 712 233 20 850 463

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 13 561 000 13 561 000

УСЬОГО 33 273 233 34 411 463

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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

1 2 3 4 5 6 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
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