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Управлiння мiстобудування та архiтектури Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї
(1)(6)(1) 35663526

                            (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)

Управлiння мiстобудування та архiтектури Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї
(1)(6) 35663526

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(6)(1)(8)(8)(2)(1) (8)(8)(2)(1) (1)(0)(6)(0)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 0710000000

(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

В межах Програми дасть можливість обслуговувати 

видачу кредитів трьом молодим сім"ям та 

супроводжувати сто п"ятнадцять раніше укладених 

договорів

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

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

3 500 000 7 547 200 5 660 400 1 886 800

0 затрат

1
Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла

осіб
Рішення спостережної ради 

Держмолодьжитла
6 6

1
Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання

шт.
Внутрішньогосподарський облік

10 3

0 продукту

1
Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 

Закарпатського РУ Держмолодьжитла
грн.

Внутрішньогосподарський облік
56600 37733

0 ефективності

2

Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у 

попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ 

Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання у 2021 році
шт.

Внутрішньогосподарський облік

115 118



УСЬОГО 3 500 000 7 547 200 5 660 400 1 886 800

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

Не дасть можливості  обслуговувати видачу кредитів сімнадцятьом молодим сім"ям та супроводжувати дев"яносто два раніше укладених договорів.

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

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

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 8 742 200 0 0 0

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

Не дасть можливість обслуговувати видачу кредитів сімнадцятьом молодим сім"ям та супроводжувати дев"яносто два раніше укладених договорів

0 затрат

В.о.начальника управління Роман МИКИТИН

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

УСЬОГО 8 742 200 0 0 0

0 якості

1
Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла

осіб
Рішення спостережної ради 

Держмолодьжитла
6 6 0 0

1
 Рівень виконання Програми

відс.
Внутрішньогосподарський облік

75 100

7 8

1
Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання

шт.
Внутрішньогосподарський облік

15 8 0 0

0 продукту

1
Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 

Закарпатського РУ Держмолодьжитла
грн.

Внутрішньогосподарський облік
84400 45790 0 0

0 ефективності

0 01
 Рівень виконання Програми

відс.
Внутрішньогосподарський облік

64,8 100

0 0

0 якості

2

Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у 

попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ 

Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання у 2022 році
шт.

Внутрішньогосподарський облік

134 157



Головний спеціаліст-бухгалтер Наталія РЕЙТІЙ


