
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. 1117340  7340 0443    
 Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури 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

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 225 000 5 000 000

В 2017 році розпочато проектні роботи, було розроблено стадію "Проект", яка пройшла державну архітектурно-будівельну 
експертизу. Прийнято рішення Київської міської ради про надання земельних ділянок КП "Київський іподром" на просп. 
Академіка Глушкова, 10 у Голосіївському районі. Кошти необхідні для розробки другої частини проектно-кошторисної 
документації стадії "Робоча документація".

<Об`єкт не знайдено> 
(7383:9bb0005056828d2811ea2888f780
aa21) 225 000 5 000 000

В 2017 році розпочато проектні роботи, було розроблено стадію "Проект", яка пройшла державну архітектурно-будівельну експертизу. 
Прийнято рішення Київської міської ради про надання земельних ділянок КП "Київський іподром" на просп. Академіка Глушкова, 10 у 
Голосіївському районі. Кошти необхідні для розробки другої частини проектно-кошторисної документації стадії "Робоча документація".

ВСЬОГО 225 000 5 000 000

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
РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТI АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА 10 (ЛIТЕРА Ж) У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI
затрат

1 Загальна кошторисна вартість ГРН. Кощторисна документація, Рішення Київради 10 000 000
2 Вартість проектних робіт ГРН. Кошторисна документація 2 000 000
3 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді ГРН. Кошторисна документація 5 000 000

продукту
1 Кількість глядацьких місць МІСЦЬ Кошторисна документація 3 000 000
2 Тривалість будівництва МІСЯЦІВ Кошторисна документація 6
3 Кількість створених робочих місць МІСЦЬ Кошторисна документація 68

якості
1 Рівень готовності проектної документації ВІДС. Розрахунок 100
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1 ВІДС. 100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
111734
0  

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

У разі невиділення коштів на 2022 рік не буде закінчена проектна робота стадія "Робочі докменти", науково-проєктна документація стадія "Проєкт" буде застарілою в звязку з терміном дії проектної документації. 

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

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

УСЬОГО

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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