
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________________  47________________  ______ 37395418______  26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

класифікації видатків та 
кредитування 
місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Свяпюшинською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у  відповідних сферах управління.
Я н и п н я н н а  Л е п ж я а н н у  і  г н & іс ш я п ь н м  п п п р п я и  с п н ія п ^ и п -м г ш п и іч н п р п  т я т /п^т \/пнп;>п п т а и т т / п п с & п я и  о ігл п п н і/ Лпа к іп  п а  пігЬ>птпат/ т я  а п к п н я и н а  а ід п п а іди іп г  /іт д ж м п іа

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

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

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

1 2 3 4 5 6 7
Покращення умов проживання мешканців міста

затрат
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних 
умов міста грн. 4 145 197,000 9 810 760,000 10 355 000,000 10 883105,000 11 470 790,000

площа зелених насаджень га 744,119 744,119 744,119
площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га 732,190 743,623 744,119 744,119 744,119
продукту «■
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) |га | 732,190| 743,6231 744,119] 744,119 | 744,119
ефективності
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства |грн. | 5 661,368) 13193,1911 13 916,000] 14 625,000| 15 415,000
якості
відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному 
прибиранню % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:
_________________________ ____________ ___________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______ НЕПІ

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4717691 7691 0490

Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

000000680;

УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ .__________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ГРН.)

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Аркуш 1 з 2



/

4717691 7691 0490

Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

4145^97,00 9 810 760,00 10 355 000,00 10 883 105,00 11 470 790,00 000000680;

іГ \ УСЬОГО 4 145 197 9 810 760 10 355 000 10 883 105 11470 790

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

Начальник фінансового управління Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021578 від 01.01.2020 22:40:00

Пилипчук С -1.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

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

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

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

47
(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого

471
(код Типової відомчої класифікації 

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

37395418
(код за ЄДРПОУ) 

37395418
(код за ЄДРПОУ)

4717691
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого

7691 0490
(код Типової (код Функціональної
програмної класифікації видатків

класифікації видатків та кредитування

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

Покращення умов проживання мешканців міста

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

2) завдання бюджетної програми ^
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої'зони, поліпшення екологічних умов міста

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями),, Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена
п ін ю и м а м  К’м їп г к іг п ї м ігк ігп ї п а л и  п іл  1 Р  т и л и а  9П 1Я  Мо4йО/Я*59П

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код Найменування
2018ізік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рі к (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  тому числі 

бюджет разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету X X X X X X

50110004

04 Кошти пайової участі (внеску) власників 
тимчасових споруд (малих архітектурних 

форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. 
Кілг.пя

X X X 5 395 000 5 395 000

50110005

05 Кошти від плати за право тимчасового 
використання місць (для розташування 

об’єктів зовнішньої реклами), які 
перебувають у комунальній власності

твпчтппіапиипі тп и я лм  и Кигоя

X X X 4 960 000 4 960 000

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами X 4 145 197 4 145 197 X 9 810 760 9 810 760 X

X X X
УСЬОГО 4 145197 4145 197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код Найменування
2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  тому числі 

бюджет разом (7+8)

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

Аркуш 1 з 5



50110004

04 Кошти пайової участі (внеску) власників 
тимчасових споруд (малих архітектурних 

форм) в утриманні об’єктів благоустрою м.
Кисяя

X 5 670 145 5 670 145 X 5 976 330 5 976 330

50110005

05 Кошти від плати за право тимчасового 
використання місць (для розташування 

об'єктів зовнішньої реклами), які 
перебувають у комунальній власності

X 5 212 960 5 212 960 X 5 494 460
'

5 494 460

УСЬОГО 10 883 105 10 883 105 11 470 790 11 470 790

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код
Економічної
класифікації

видатків

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

Найменування 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

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам ’ 
(установам, організаціям)

4 145 197 4 145 197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

УСЬОГО 4145197 4145197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:
«Г7 (гри)

Код 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
Класифікації
кредитування

Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  тому числі 

бюджет разом (7+8)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет 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:

Код 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
Економічної
класифікації

видатків

Найменування 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 V 10

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

10 883105 10 883 105 11 470 790 11470 790

УСЬОГО 10 883 105 10 883 105 11 470 790 11470 790

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 >2022 роках:
І Ш н і

Код
Класифікації
кредитування

Аилшвту

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет 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:

_____ ___________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________ (ШИІ
Ыбз/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (11+12)

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

1
Забезпечення збереження та утримання на належному 
рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов 
міста

4145197 4145197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

УСЬОГО 4145197 4145197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

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

Ne з/п Напрями використання бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Забезпечення збереження та утримання на належному 
рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов 
міста

10 883 105 10 883105 11 470 790 11 470 790

УСЬОГО 10 883 105 10 883 105 11 470 790 11 470 790

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

(гри)
Аркуш 2 з 5



/

Мв з/п Показники Од и н и ц я

виміру
Джерело інформації'

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

загальний фонд спеціальний разом (5+6) загальний фонд спеціальний разом (8+9) загальний фонд спеціальний разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
Завдання 1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

затрат

1
витрати на забезпечення збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони, поліпшення 
екологічних умов міста

грн. Рішення 4 145 197 4 145 197 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

2 площа зелених насаджень га виробнича програма 744,119 744,119

3 площа території об’єктів зеленого господарства, яка 
підлягає санітарному прибиранню (догляд?)

га виробнича програма 732,190 732,190 743,623 743,623 744,119 744,119

продукту

1 територія об'єктів зеленого господарства, на якій 
планується санітарне прибирання (догляд)

га виробнича програма 732,190 732,190 743,623 743,623 744,119 744,119

ефективності 7

1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га 
території об’єктів зеленого господарства

грн. Розрахунок 5 661,368 5 661,368 13 193,191 13193,191 13 916,000 13 916,000

якості

1
відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, 
яку планується прибирати, до ппоиі, яка підлягає 
саніташаму-гшибтанню--------- !_____________  ____

% Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
-а______ _________Ш й .

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації
2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний разом (5+6) загальний фонд спеціальний разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

затрат

1
витрати на забезпечення збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони, поліпшення 
екологічних умо в  міста

грн. Рішення 10 883105 10 883105 11 470 790 11 470 790

2 площа зелених насаджень га виробнича програма 744,119 744,119 744,119 744,119

3 площа території об'єктів зеленого господарства, яка 
підлягає санітарному прибиранню (догляду)

га виробнича програма 744,119 744,119 744,119 744,119

продукту

1 територія об'єктів зеленого господарства, на якій 
планується санітарне прибирання (догляд)

га виробнича програма 744,119 744,119 744,119 744,119

ефективності

1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га 
території об'єктів зеленого господарства

грн. Розрахунок 14 625,000 14 625,000 15 415,000 15 415,000

якості

1
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, 
яку планується прибирати, до площі, яка підлягає 
санітаиному прибиранню

% Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000

9. Структура видатків на оплату праці
'____________________________  ̂ _____________________ ' __________________________________  (ГРН)

Напрями використання бюджетних коштів
2018 рік (звгг) 2019 рік 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
<Ьонп

загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний
<Ьонл

загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний
сЬонл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Премії 250 000 400 000 420 400 443102
Стимулюючі доплати та надбавки 157154 332 500 349 458 368 329
Обов'язкові виплати 675 436 1 500 000 1 576 500 1 661 631
УСЬОГО 1 082 590 2 232 500 2 346 358і 2 473 062
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
шо враховані також у спеціальному Фонді

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників
2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фондзатверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Інші
Всього середньооблікова чисельність 215 199 224 198 230 250 250
Усього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
шо 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:

(ГР.н)

№ з/п
Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

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

<Ьонл
спеціальний

<Ьпнл
разом (4+5) загальний спеціальний разом (7+8) загальний спеціальний

<Ьонл
разом (10+11)

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



/

1
Комплексна міська цільова програма 
екологічного благополуччя міста Києва на 
2019-2021 поки

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 N0469/6520

9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

УСЬОГО 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

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

N0 з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний спеціальний разом (4+5) загальний спеціальний разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Комплексна міська цільова програма 
екологічного благополуччя міста Києва нр 
2019-2021 поки

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №469/6520

10 883105 10 883 105 11 470 790 11470 790

УСЬОГО 10 883105 10 883105 11 470 790 11 470 790

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/пщпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Н айменування об 'єкта відповідно до проектно- 
кошторисно? документації

С трок 
реалізації 

об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкту

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 р ік  (прогноз)

посилання на 
пункт, розділ 
М ЦП (дата, 

номер та назва 
документа)

документ, що 
підтверджує 
належність 
об 'єкта до 

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста 
Києва (крім

документ про 
оформлення 

права на 
земельну 

ділянку, д ата та 
номер ріш ення 
КМ Р (тільки в 

разі нового 
будівництва)

документ про 
затвердження

пкд

підствава для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМДА або 
дефектний акт, 
д ата та номер)

пояснення, що 
характеризую ть 

джерела 
фінансування

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, */•

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

^  кінець 
бюджетного 
періоду, •/.

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

________________ _________________ і____________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________ ________________________________________ ( ф н )
Код 

Економічної' 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської

заборгованості
(6-5)

V
Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів
Бюджетні 

зобов’язання (4+6)
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 Субсидії та поточні трансферти 
піапоиємствам (установам, опганізаиія'м)

6 030 000 4145197 4145197

УСЬОГО 6 030 000 4145197 4145197

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

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2019 рік 2020 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (8-9)загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2610 Субсидії та поточні трансферти 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

УСЬОГО 9 810 760 9 810 760 10 355 000 10 355 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

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 Аркуш' з 5 2 3 4 5 6 7 9 10



2610 Субсидіє та поточні трансферти 6 030 000 4145197

УСЬОГО 6 030 000 4145197

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

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального сЬо н лу  бюджету V 2018 ооиі. та очікувані оеяулктати V 2019 ооиі.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду на території Святошинського району у 2018 році виконувались роботи з прибирання території парків та скверів. У  2019 році очікується етіїкористання коштів 
спеціального фонду на виконання робіт з прибирання території парків я г  скверів. За 9 місяців встановлено 15 нових лав, 27 нових урн в скверах, та 1 контейнер для сміття у парку. Проведено ремонтбО лав у 
парках та скверах району, Відремонтованої Одитячих майданчика та 9 спортивних майданчиків. Ліквідовано23 сміттєзвалища. Виконуються роботи з викошування травостою у парках та скверах, бульварів, 
вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користдоання.
У  2020-2021 роках очікується використання коштів спеціальногсу^юнди на в и ко н ан а  робіт з благоустрою території Святошинського району, а саме прибирання території парків та скверів.

В.о. голови Святошинської районної в місті 
Києяі лйпж явної алмініг.тпапм

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(прізвище та «чіціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021578 від 01.01.2020 22:40:00



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

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

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

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

471
------(КОД і имиииі відомчої"

3. 4717691

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

7691
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

37395418

класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 

та номер в системі головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими

______ органами виконавчої влади______
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

(грн.)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

2020 рік (проект)

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено) граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 4 145 197 9 810 760 10 355 000 1 035 500

Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807- IV, Методику визначення обсягів 
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень» та Галузевої угоди, укладеної між Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017- 
2021 роки (з і  змінами та доповнення від 04.12.2018 р № 2 6 ) ,  КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2020 рік 
додатково потрібно 1035,5 тис.грн., в тому числі 
Паливо мастильні матеріали на суму 500,0 тис.грн.,
Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 429,5 тис.грн.
Запчастини до малої механізації на суму 56,0 тис.грн.
Квіткова продукція на суму 50,0 тис. грн.

ВСЬОГО 4 145 197 9 810 760 10 355 000 1 035 500

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

Найменування

экуш 1 з З

Одиниця
виміру Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2020 рік (проект) зміни у разі 

виділення додаткових коштів



витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні 
міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста______________

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
затрат
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санп-арному 
прибиранню (догляду)

площа зелених насаджень
грн.

виробнича програма

Рішення

продукту
виробнича програма

територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд)______________________________________________
ефективності

виробнича програма

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів 
зеленого господарства_____________________________________________ фН. Розрахунок

відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, яку планується 
1___прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню_____________ Розрахунок

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 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(фн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюпжетл/

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Найменування індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

1 2 3 4 5 6 7

Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807- IV, Методику визначення обсягів 
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень» та Галузевої угоди, укладеної між Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців 
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017- 
2021 роки (  зі змінами та доповнення від 04.12.2018 р№  2 6 ) ,  КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2021 рік 
додатково потрібно 1088,3 тис.грн., в тому числі 
Паливо-мастильні матеріали на суму 550,0 тис.грн.,
Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 432,3 тис.грн.
Запчастини до малої механізації на суму 56,0 тис.грн.
Квіткова продукція на суму 50,0 тис. грн.

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 10 883 105 1 088 311 11 470 790 1 147 079

На 2022 рік додатково потрібно 1147,1 тис.грн., в тому числі 
Паливо мастильні матеріали на суму 590,0 тис.грн.,
Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 450,0 тис.грн. 
Запчастини до малої механізації на суму 57,1 тис.грн.
Квіткова продукція на суму 50,0 тис. грн.

УСЬОГО 10 883 105 1 088 311 11 470 790 1 147 079

№ з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації

2021 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2022 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
затрат

1
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному 
прибиранню (догляду) га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119

2
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні 
міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста фН. Рішення 10 883 105 11 971 416 11 470 790 12 617 869

3 площа зелених насаджень га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119
продукту

1
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд) га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119
ефективності

1
------ : #

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів 
зеленого господарства
зк у ш ~2 з 3 ~~" ------------------------------------------------------------------------------------------------

фН. Розрахунок 14 625 16 088 15 415 16 957



якості

1
відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, яі/Тшанується 
прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню /  А % Розрахунок 100 100 100 100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть перед<

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

Начальник фінансового управліні 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

121-2022 шбках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ПилипчукС. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021578 від 01.01.2020 22:40:00

Аркуш 3 з З


