
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про підготовку бюджетного запиту 
на 2022-2024 роки

З метою забезпечення належної організації роботи щодо складання 
бюджетного запиту Міністерства молоді та спорту України до проекту 
державного бюджету на 2021 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 
2022-2024 роки, відповідно до статей 20, 22, 34 Бюджетного кодексу України, 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 № 228, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 31 травня 2021 р.              
№ 548 та взятої до відома відповідно до постанови Верховної Ради України               
від 15 липня 2021 р. № 1652, Інструкції про статус відповідальних виконавців 
бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574, зареєстрованої у 
Міністерстві юстиції України 3 січня 2002 р. за № 3/6291, листа Міністерства 
фінансів України від 29.07.2021 № 04110-08-2/23829

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл граничного обсягу видатків загального фонду проекту 
Державного бюджету України на 2022-2024 роки, доведеного листом 
Міністерства фінансів України від 29.07.2021 № 04110-08-2/23829, між 
бюджетними програмами Мінмолодьспорту та напрямами використання коштів у 
межах бюджетних програм, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансів:
1)  у разі зміни розподілу обсягу витрат за напрямами, затвердженими 

наказом Мінмолодьспорту від  14.04.2021 № 1204, довести до відома державних 
установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, громадських 
організацій – розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 
згідно з додатком, витяги з розподілу граничного обсягу видатків загального 
фонду проекту Державного бюджету України на 2022-2024 роки, які визначені 
затвердженим розподілом;   
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2) забезпечити відповідальних за підготовку матеріалів до бюджетного 

запиту працівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту, державних 
установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, громадських 
організацій – розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, 
доведеними Міністерством фінансів формами документів для підготовки 
бюджетного запиту, надавати їм методичну допомогу щодо організації 
відповідної роботи та підготовки необхідних матеріалів;

3) узагальнити матеріали, підготовлені структурними підрозділами 
Мінмолодьспорту, державними установами та підприємствами, віднесеними до 
сфери управління Мінмолодьспорту, громадськими організаціями – 
розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, сформувати 
бюджетний запит Мінмолодьспорту та подати його до Міністерства фінансів 
України.

3. Керівникам структурних підрозділів Мінмолодьспорту, державних 
установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, громадських 
організацій – розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 
згідно з додатком:

1) забезпечити підготовку матеріалів до бюджетного запиту 
Мінмолодьспорту на 2022-2024 роки (далі – бюджетний запит) за встановленими 
Міністерством фінансів формами з відповідними поясненнями, обґрунтуваннями, 
детальними розрахунками витрат, переліком результативних показників за 
встановленими формами, які характеризують виконання бюджетних програм, та у 
термін до 9 серпня 2021 року подати їх для узагальнення до департаменту 
економіки та фінансів на паперових та електронних носіях; 

2) протягом одного робочого дня після отримання цього наказу визначити 
посадових осіб, відповідальних за підготовку матеріалів до бюджетного запиту, та 
письмово надати зазначену інформацію до департаменту економіки та фінансів;

3) у разі потреби забезпечити в установленому законодавством порядку вихід 
на роботу працівників, залучених до підготовки матеріалів до бюджетного запиту, 
для своєчасної підготовки зазначених матеріалів, а також для їх доопрацювання 
на вимогу відповідних відділів департаменту економіки та фінансів, у вихідні дні 
7 та 8 серпня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
молоді та спорту  згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Виконуючий обов'язки Міністра
молоді та спорту України                                                                     Матвій БІДНИЙ
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