
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства і|)інансів України 
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 л 
року..4« 617)

БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2022 -  2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Орган з питань охорони здоров'я (0X7) 39302152
(наймснув; я головного розпорядника коштів місцевого бюджет)') (код Типової відомчої класифікації видатків т; 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької' обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця )

(0Х7)(1) 39302152
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджет))
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(І)<3)<2)(4)<2)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет))

<3)(2)(4)(2)
------------------------------------------------------- :------— --------- :-------
(код Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджет)')

(0)(7)(6)(3)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
видатків та кредитування бюджет)') бюджет))

2410000000

(код бюджет)')

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

( ф » )

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 

2022 рік
граничний обсяг

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 б 7

2020
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 770 000 0

2030 Продукти харчування 840 000 0

2730 Інші поточні видатки 390 000 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0
2250 Видатки на відрядження 0
2271 Оплата теплопостачання 0

2272 Оплата водопостачання та 
водовід ведення

0

2273 Оплата електроенергії 0 •
2274 Оплата природного газу 0

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

0

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку
0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення дода ткових 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

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

1 УСЬОГО 2 000 000

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:
(гри)'

Код Найменування

2023 рік прогноз) 2024 рік прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 рокиіндикативні прогнозні 

показники
необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково 

(+)

і 2 3 4 5 6 7
2020 Медикаменти та перев'язувальні 770 000 0 770 000 0
2030 Продукти харчування 840 000 0 840 000 0і

2730 Інші поточні видатки
390 000 0 390 000 0 — ; . . .  - у  -  - -------

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0

2272 Оплата водопостачання та 
водовід ведення

0 0

2273 Оплата електроенергії 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

0 0

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку
0 0

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

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


