
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 38536252

(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

241 3&536252
(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 2418311 8311 0511

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

24100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення охорони та раціонального використання земель шляхом підвищення їх родючості, захисту від деградації та виснаження;

2) завдання бюджетної програми:

Відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ. Строки реалізації - 2022-2024 роки;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про охорону земель», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, 
затверджена рішенням XXXVI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20, рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради від 04.07.2017 № 101-14/17 
«Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки», лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 
19.10.2021 №08-22/735 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2022 рік"



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(ф н)

Код Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(11 + 12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду 
бюджету 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X X X

21110000
Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва

384 316 384 316 108 400 108 400 104 800 104 800

602100 На початок року 0 0
602200 На кінець року 0 0

Повернення кредитів до бюджету X X X
УСЬОГО 0 384 316 384 316 0 108 400 108 400 0 104 800 104 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(фн)

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом
, - (3 + 4)

загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом
<7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду 
бюджету

X X 0 X X 0

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень)

X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень)

X X

21110000
Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва

95 000 95 000 88 700 88 700

602100 На початок року
602200 На кінець року

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 0 95 000 95 000 0 88 700 88 700




















