
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 20'і9 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.Святош икська районна в місті Києві державна адміністрація____________________ ______ _________ ___ 47______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політ ики на т ерит орії Святоиіинського району Святої іинською районною в м іст і Києві державною адміністрацією
Захищати пр?іва і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соц ;ально-економічний розвит ок району та реалізацію державної політ ики у  в ідповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, п ідгот овку та виконання в ідпов ідних бюджетів

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру

2018рік 2019рік 2020рік 2021 рік 202ірік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Інформування і  задоволення т ворчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвит ок та збагачення духовного потенціалу

затрат
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів гривень 300 000,000 і 5 115 380,000 561 400,000! 591 716,000 | 623 669,000
продукту
кількість заходи* - всього ОД 7,000 12,000 12,000 ] 12,000 12,000
кількість населення району осіб 335 801,000 342 190,000 342 190,000! 364 432,000 385 569,000
кількість відвідувачів заходів осіб 20 000,000 200 000,000 200 000,000! 213 000,000 225 354,000
ефективності
кількість відвідувань заходів на 1 жителя району од. 0,059 0,580 0,580 0,618 0,654
середні витрати на проведення одного заходу - всього гривень 42 857,140 426 281,670 46 783,300 49 310,000 51 972,000
якості
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % 63,640 171,400 100,000 100,000 100,000
динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком % 100,000 983,000 100,000 106,550 105,820

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:
(фн.)

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 відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1)

4714082 4082 0829
Святошинська районна в №:сті Києві державна 
адміністрація;
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

300 000 5 115 380 561 400 591 716 623669 000000118

УСЬОГО 300 000 5115 380 561 400 591 716 623 669

5.Розподіл гргничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:
(фн-)

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бю джету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37395418 26000^00000
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015року № 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1 .Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 47 37395418
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2 .С в ятош и нська  районна н м істі Кисні до рж ап на  адм ін істрац ія  
(; їлимої іуи. и піч т л і й т і / і , пп .т и м  и и и т . и щ я )

471 37395418
(код Типової відомчої класифікації 

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

(код за ЄДРПОУ)

471 14082
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4082
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 26000000000
(код Функціональної 

класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4 .Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1)мета бюджетної програми, строки ї ї  реалізації

Інф орм ування і задоволення  т во р чи х  п от реб інт ересів  гром адян  їх  ест ет ичне ви ховання , р о зви т о к  та збагачення духо вн о го  пот енц іалу

2)завдання бюджетної програми
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

3)підстави реалізації бюджетної програми

К онст ит уц ія  України  
Бю дж ет ний  кодекс У країни
Закон України  "Про к у л ь т у р у " в ід  14.12.2010р. №2778- VI
Р іш ення с е с ії К и їв с ь ко ї м іс ь к о ї р ад и  в ід  18.12.2018 №  457/6508"Про зат вердж ення м іс ь к о ї ко м п л е кс н о ї ц іл ь о в о ї п р ограм и  "Ст олична культ ура : 2019 - 2021 роки ".
Р озпорядж ення ви ко н авчо го  о ргану  К и їв с ь ко ї м іс ь к о ї рада (К и їв с ь ко ї м іс ь к о ї д е р ж а вн о ї а дм ін іст р ац ії) в ід  10.10.2019 №  1799 ” Про внесення зм ін  до  п р огн озу  бю д ж ет у м іст а Києва на 2020-2022 р о ки "

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
(грн)

Код Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 300 000 X X 300 000 5 115 380 X X 5 115 380 561 400 X X 561 400

Надходження із загального фонду бюджету. X X X
УСЬОГО 300 000 300 000 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:
_______________________________________________________________________________________ ______________________________ ___ _ _ ___________ ________ (грн)

*  Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому 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 591 716 X X 591 716 623 669 X X 623 669

Надходження із загального фонду бюджету. X X
УСЬОГО 591 71Є 591 716 623 669 623 669
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6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

300 000 300 000 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

УСЬОГО 300 000 300 000 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(фн)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (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)

1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО!

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(фн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (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

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

591 716 591 716 623 669 623 669

УСЬОГО 591 716 591 716 623 669 623 669

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(фн)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (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
УСЬОГО

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

<гРн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб 
інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу 300 000 300 000 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

УСЬОГО 300 000 300 000 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022рік (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

1
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб 
інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу 591 716 591 716 623 669 623 669

УСЬОГО 591 716 591 716 623 669 623 669

8.Результативні показники бюджетної програми:
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1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п Показники Джерело інформації
2018рік {звіт} 2019рік (затверджено) 2020рік (проект)

виміру загальний фонд спеціальний
фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний

фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний
фонд разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І 11 12 13
Завдання 1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

затрат
видатки загального фонду на проведення 
культурно-мистецьких заходів гривень Звітність установ І 300 оооі 300 000 5 115 380 5 115 380]

і
561 400: 561 400

продукту

1 кількість заходів - всього од Звітність установ 7,000 7,000 12,000 12,000 12,000: 12,000
2 кількість населення району осіб Звітність установ 335 801.000 335 801,000 342 190,000 342 190.000 342 190,000 342 190,000
3 кількість відвідувачів заходів осіб Звітність установ 20 000,000 20 000,000 200 000,000 200 000.000 200 000,000 200 000,000

ефективності

1 кількість відвідувань заходів на 1 жителя району од. Розрахунок 0,059 0,059 0,580 0.580 0,580 0,580
2 середні витрати на проведення одного заходу - всього гривень Розрахунок 42 857,140 42 857,140 426 281,670 426 281,670 46 783.300 46 783,300

якості
динаміка кількості заходів в плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 63,640 63,640 171,400 171,400' 100,000 100,000

2 динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянь 
з минулим роком % Розрахунок 100,000 100,000 983,000 983,000 100,000 100,000

2 )результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

9 .Структура видатків на оплату праці

_______________________________________________________________________ (грн)

Напрями використання бюджетних коштів
2018рїк (звіт) 2019рік 2020рік (проект) 2021рік (прогноз) 2С22рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд І спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/л.
і . : :

иків

2 018р ік  (звіт) 2019р ік  (план) 2020рік 2021 рік 2022рік

... ... Кате го р ії п рац івн загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд‘затверджено фактично

зайняті затверджено фактично
зайняті затверджено фактично

зайняті затверджено фактично
зайняті

; ■ .1' ; Г  '■ І !• ' З’.» ■ 4 1 і : 5 1 і 7 8 9 10 і 11 12 13 14 15 16
І ... ;Усього штатні їх одиниць ' 1 1

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X

11 .Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 -2020  роках:
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с
(фн)

№з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом  
затверджена

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Комплексна міська цільова програма 
"Столична культура2016 - 2018"

Рішення Київ ради від 14.042016 № 
323/323 300 000 300 000

2 Комплексна міська цільова програма 
"Столична культура. 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №457/6508 5.115 380 5 115 380 561 400 561 400

УСЬОГО 300 000 300 000 5115 380 5 115 380 561 400 561 400

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(фн)

№з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом  
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Комплексна міська цільова програма 
"Столична культура 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №457/6508 591 716 591 716 623 668 623 668

УСЬОГО 591 716 591 716 623 668 623 668

сі виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(фн)

Код
Економічної

2019рік 2020рік

класифікації 
видатків 

бюджету / код Найменування
затверджені

кредиторська 
заборгованість 

на початок

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг

граничний обсяг

можлива
кредиторська

заборгованість
планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг

і Класифікації 
кредитування 

бюджету

призначення і . поточного 
бюджетного 

періоду
загального

фонду
спеціального

фонду
зобов'язань (3-5)

на початок 
планового 

бюджетного 
періоду (4-5-6)

загального
фонду

спеціального
фонду

ВЗЯТТЯ поточних 
зобов'язань (8-9)

■. і • і 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

><■ 2282
Окремі заходи по реалізації'державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

УСЬОГО 5 115 380 5 115 380 561 400 561 400

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
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(грн)



Дата: 24.10.2019 Час: 19:41:38

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2019

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2020

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

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

300 000 300 000

УСЬОГО 300 000 300 000

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

лкіСГГі

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального 
спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані р^уйьтати у/2'019 р о їі.

В.о. голови Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів

Пилипчук С. І.

/Іозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617'

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

І.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 47
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святоиіинська райони;: в місті Києві державна адміністрація

(код Типової відомчо" класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

471
(найменування відповідального виконавця)

3. 4714082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 
та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

4082 0829
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків тг 

кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн-)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018рік (звіт)
2019рік

(затверджено)

2020рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2282

Окремі заходи по реал ізац ії 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвит ку 300 000 5 115 380 561 400

ВСЬОГО 300 000 5 115 380 561 400

Зміна результативних показник.в. які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п Найменування
Одиниця

виміру
Джерело інформації 2020рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
20<’.0рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 

2)додаткові витрати на 2021-20/2 роки за бюджетними програмами:
(фн-)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 '
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2282

Окремі заходи по р еал ізац ії 
державних (регіональних) програм, 
не в іднесені до з;;ходів розвит ку 591 716 623 669

УСЬОГО 591 716 623 669

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

№з/п Найменування
Одиниця 

виміру </'Х Джерело інформації

2021 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

20 22рік 
(прогноз), в 

мэжах 
доездених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 І : / ^ \  ї ї \  з 4 5 6 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у Щ М -2022 ас!ках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Свято ши не ь/о ї районної 
в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021028 от 01.0‘/.2020 23:01:12

і Пилипчук С. І.

0

ІДПІ с). V  | (прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(підпис) ; 1 . (прізвище та ініціали)
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