
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

    КВК (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) 312

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно
додатково (+)

граничний
обсяг

2022 рік
(затверджено)

2021 рік
(звіт)

НайменуванняКод 2023 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів    загального фонду
на 2023 рік

7

(тис. грн.)

 8 700 000,0Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 
об’єктів соціально-культурної сфери

3121130

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

 8 700 000,0

ВСЬОГО  0,0  8 700 000,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

№ 
з/п

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект) 
в межах доведених
граничних обсягів 

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни    
у разі передбачення додаткових

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення    додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

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

необхідно
додатково (+)

граничний
обсяг

2022 рік
(затверджено)

2021 рік
(звіт)

НайменуванняКод 2023 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів    загального фонду
на 2023 рік

7

(тис. грн.)

 200 000,0Субвенція з державного бюджету бюджету Одеської 
міської територіальної громади на розвиток міської 
інфраструктури

3121140

1



Перший заступник Міністра Василь ШКУРАКОВ
____________________________________ ____________________________________

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ
____________________________________ ____________________________________

(прізвище та ініціали)

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

 200 000,0

ВСЬОГО  0,0  200 000,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

№ 
з/п

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект) 
в межах доведених
граничних обсягів 

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни    
у разі передбачення додаткових

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення    додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

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

ВСЬОГО:  8 900 000,0

2


