
ЗАТВЕРДЖЕНО

На-:аз Міністерства фінансів України 

17.07.2015року № 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 м сті Києві державна адміністрація 47 37395418
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної юлітики на території Святошинського району Святошинською районною є 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.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорсни довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3 .Ц т і 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 2022рік

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

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення фізкультурно-масово) роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

затрат
кількість заходів, які здійснюються на 'ериторії міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади од. 39,000 34,000 35,000 37,000 39,000
витрати на проведення спортивно-масових заходів грн. 149 800,000 143 100,000 559 824,000 589 495,000 621 328,000
продукту
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів 
влади од.

2 300,000 2 200,000 2 500,000 2 662,500 2 816,925

ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу 
влади грн 3 841,030 4 208,820 15 995,000 15 932,300 15 931,500

Я КО СТІ

динаміка кількості участників заходів, порівняно з попереднім роком % 209,090 95,650 113,600 106,500 112,677
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів 
влади порівняно з попереднім роком %

433,300 87,180 102,900 105,700 112,677

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 
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

4715061 5061 0810

Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

143 100 150 000 559 824 589 495 621 328 000000061

УСЬОГЭ 143 100 150 000 559 824 589 495 621 328

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

(гр и .)

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 10

26000000000
(код бюджету)

Аркуш 1 з 2



4715061 5061 0810

Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів, серед 
населення регіону

000000061

УСЬОГО

В.о. голови С вятош инсью ї районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит ОС0021241 от 01.01.2020 23:27:58

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2



ЗАТВЕРДЖЕНО
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___
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 471
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації 

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

37395418
(код за ЄДРПОУ)

4715061
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

5061 0810
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4 .Мета та завдання бю дж етн ої програм и на 2020 -2022 роки

1)мета бю дж етної програм и, строки  ї ї  р еал ізац ії
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2)завдання бю дж етн о ї програм и

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

3)п ід стави реал ізац ії бю дж етної програм и

Конституція України 
Бюджетний кодекс України"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 ”Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання б ю д ж етн о ї програм и:

1)надходження для виконання б ю д ж етн о ї програм и у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код - Найменування

2018рІК (звіт) 2019 рік (затверджене) 2020рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджегг 
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 143 100 X X 143 100 150 000 X X 150 000 559 824 X X 559 824

X X X

УСЬОГО 143 100 143 100 150 000 150 000 559 824 559 824

2)надходж ення для виконання б ю д ж етн о ї програм и у 2021 -2Г22 роках:
(грн)

Код 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

Надходження із загального фонду бюджету 589 495 X X 589 495 621 328 X X 621 328

X X

УСЬОГО 589 495 589 495 621 328 621 328

Аркуш 1 з 5



6 .Витрати за кодами Е кон о м ічн ої класиф ікац ії видатк ів  / Класиф ікації кредитування бю дж ету:
1)видатки за кодами Е коном ічної кл асиф ікац ії видатк ів  бю дж ету у 2018 -2020 роках:

_________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________ (грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2018 рік (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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 143 100 143 100 100 000 100 000 509 824 509 824

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000 50 000 50 000 50 000

УСЬОГО 143 100 143 100 150 000 150 000 559 824 559 824

2)надання кредитів за кодами К ласиф ікац ії кредитування бю джету у 2018 -2020 роках:

(ф н )

Код
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет 
розвиггку

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 Е коном ічної кл асиф ікац ії видатків  бю дж ету у 2021 - 2022 роках:

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

загальний
фонд

гпеціальний
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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 536 845 536 845 565 835 565 835

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 52 650 52 650 55 493 55 493

УСЬОГО 589 495 589 495 621 328 621 328

4)надання кредитів  за кодами Класиф ікац ії кредитування бю джету у 2021 -2022 роках:

(фн)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

загальний
фонд

'пеціальний
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 бю дж етних кош тів:
1 )витрати за напрямами використання бю дж етних кош тів у 2018 -2020 роках:

_____________ _________ _______________ ______________________________________________________ (грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2018рік (звіт) 2019рїк (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
Залучення широких верств населення до занять фізичною 
культурою

149 800 149 800 143 100 143100 559 824 559 824

УСЬОГО 149 800 149 800 143 100 143100 559 824 559 824

2)витрати за напрямами використання бю дж етних кош тіз у 2021 -2022 роках:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2021рік (прогноз) 202ірік (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 Залучення широких верств населення до занять фізичною 
культурою

596 213 596 213 630 793 630 793

УСЬОГО 596 213 596 213 630 793 630 793

8.Р езультативні показники бю дж етн о ї програм и:
1)результативні показники б ю д ж етн о ї програм и у 2018 - 2020 роках:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

№з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації
2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект)

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 11 12 13

Аркуш 2 з 5



Завдання 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною сультурою

затрат

1
кількість заходів, які здійснюються на території міста 
безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів 
влади

од. Звітність установ 39
І

39 34 
І

34 35 35

2 витрати на проведення спортивно-масових заходів грн. Звітність установ 149 800,000 149 800,000: 143 100.000: 143 100,000 559 824,000 559 824.000
продукту

1
кількість учасників заходів, які здійснюються на території 
міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих 
органів влади

од. Звітність установ 2 300,000 2 зоо.ооо: 2 200,000 2 200,000 2 500,000 2 500,000

ефективності

1
Середні витрати на проведення одного заходу, який 
проводиться безпосередньо структурним підрозділом 
місцевого органу влади

грн Розрахунок 3 841.030 3 841.030 і 4 208,820 4 208,820 15 995,000 15 995.000

якості

1 динаміка кількості участників заходів, порівняно з попереднім 
роком % Розрахунок 209,090 209,090 і 95,650 95,650 113,600 113,600

2
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території 
міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих 
органів влади порівняно з попереднім роком

% Розрахунок 433,300 433,300; 87,180 
|

87,180 102,900 102.900

2 )результативні показники б ю д ж етн о ї програм и у 2021 • 2022 роках:

(грн)

№з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформацм

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

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

1 2 3 4 5 6 7 8 і 9 10

Завдання 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

затрат

1
кількість заходів, які здійснюються на території міста 
безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів 
влади

од. Звітність установ 37 37 ! 39 39

2 витрати на проведення спортивно-масових заходів грн. Звітність установ 589 495,000 589 495,000 І 621 328.000 621 328,000

продукту

1
кількість учасників заходів, які здійснюються на території 
міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих 
органів влади

ОД. Звітність установ 2 662,500 2 662,500 2 816,925
І

2 816,925

ефективності

1
Середні витрати на проведення одного заходу, який 
проводиться безпосередньо структурним підрозділом 
місцевого органу влади

грн Розрахунок 15 932.300 15 932.300 15 931,500 15 931,500

якості

1
динаміка кількості участників заходів, порівняно з попереднім 
роком % Розрахунок 106,500 106,500 112,677 112,677

2
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території 
міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих 
органів влади порівняно з попереднім роком

% Розрахунок 105,700 105,700] 112,677 112,677

Э.Структура видатків  на оплату праці:

___________ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________ _____________________________________________________ -(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2018рік (звіт) 2019рік 2020рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз) і

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд

фактична 
наявність на 

07.11.2019

спеціальний
фонд

. . спеціальний загальний фонд .
^  м І фонд

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний
фонд

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

УСЬОГО І
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X | X X

10.Ч исельн ість зайнятих у бю дж етних установах:

№ з/п Категорії прац івників

2018рік (звіт) 2019рік (план ) 2020рік 2021 рік 202Лрік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фондзатверджено фактично
зайняті затверджено фактично

зайняті затверджено фактично
зайняті

! фактично затверджено , ^  .
| зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16

Усього штатних одиниць

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

11.М ісцеві/регіональн і програм и, які виконую ться  в межах бю дж етної програми:
1 )м ісцеві/регіональн і програми, які виконую ться  в межах бю дж етно ї програм и у 2018 - 2020 роках:

______________________________ ________________________________________________________ ___________________________________________________________(грн)

№ з/п
Найменування м ісцево ї/ 
р е гіо н ально ї програм и

Коли та яким докум ентом  
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 & 9 10 11 12

Аркуш 3 з 5



1
Міська комплексна цільова програма "Молодь 
та спорт столиці” на 2016-2018 роки

Рішення Київрг.ди від 28.07.2016 № 
870/870

149 800 149 800

2
Міська комплексна цільова програма "Молодь 
та спорт столиці" на 2019-2021 роки

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №464/6515

143 100 143 100 150 000 150 000

УСЬОГО 149 800 149 800 143 100 143 100 150 000 150 000

2)м ісц ев і/ре гіо на льн і програм и, які вико ную ться в ме>ках бю дж етної програм и у  2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п
Найменування м ісцево ї/ 
р е гіо н ал ь но ї програм и

Коли та яким документом  
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022ріі; (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 Міська комплексна цільова програма "Молодь 
та спорт столиці" на 2019-2021 роки

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №<164/6515

157 950 157 950 166 479 166 479

УСЬОГО 157 950 157 950 166 479 166 479

12.0б'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

п- ф^4ьаргюаімм/т
гтЮо fittj

ії& у ц Р р *'

..*
O '

Найменувати! об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документаїпї

Строк 
реалізації 

об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкту

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

посилання на 
пункт, розділ 
МЦП (дата, 

номер та назва 
документа)

документ, що 
підтверджує 

належність об'єкта 
до комунальної 

власності 
територіальної 
громади міста 
Києва (крім 

нового 
будівництва)

Г.окумент про 
оформлення 

права па 
зем <уі ыtv діли іпсу, 

д.іта та номер 
рішення КМР

нового
будівництва)

документ про 
затвердження 

І1КД

підствава для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМДА або 
дефектний акт, 
дата та помер)

пояснення, що 
характеризую^ 

джерела 
фінансування

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності 
об'екта па 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвигку)

рівень 
будівельної 

Готовності 
об'екта на

бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності 
об’єкта па

періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень
будівельної

готовності

бюджетного 
періоду. %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень
будівельної

готовності 
об’екта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

І 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18 19

13.А наліз результатів , д о сягн утих  внасл ідок використання кош тів загального ф о н д у бю дж ету у 2018 році, оч ікуван і результати у 2019 році, обґрунтування н еобхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бю джетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська за бо рго ва ність  м ісц евого  бю дж ету у 2 0 ' 8 році:

____________ __________________________________________________________________________________________________________ (грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 І 4 5 6 7 8 9 10

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 143 100 143 100 143 100

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

УСЬОГО 143 100 143 100 143 100

2 )кредиторська за боргованість м ісцевого  бю дж ету у 2019 - 2020 роках:

_______________________________  (фн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2019рік 2020рік

затвер.еркені
признгчення

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 
періоду (4-5-6)

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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100 000 100 000 509 824 509 824

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000 50 000 50 000 50 000

УСЬОГО 150 J00 150 000 559 8І 4 559 824

3)дебіторська за бо рго ва н ість  у 2018 -2 0 19  роках:
(грн )

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

Аркуш 4 з 5



2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 143 100 143 100

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

УСЬОГО 143 100 143 100

до сягн ути х  внасл ідок використання кош тів

Іїіилипчук С.

.підгіиЬХ

іфВСЬКИЙ

(підпис)

4)аналіз уп ра вл інн я бю дж етним и зо б о в ’язаннями та п ре по зи ц ії щ одо упорядкування бю дж етних зобов'язань у 2019 році.

Ж ? -
15.П ідстави та обґрунтування видатк ів  спец іального  ф онду на 2020 рік та на 20^1.г2022ф оки за рахунок надходж ень до  спец іального  фонду, аналіз результатів ,
спец іа льн о го  ф онду бю дж ету у 2018 році, та очікуван і результати у< 2)

В.о. голови С вято ш ин сько ї р айо нн о ї в місті 
Києві де р ж а вн ої а д м ін істр а ц ії

Начальник ф інансового  уп ра вл інн я  
С вято ш ин сько ї р айо нн о ї в м істі Києві 
де р ж а вн о ї а дм ін істр а ц ії

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Аркуш 5 з 5



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 017)

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

1 .Святошинськарайонна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного роз-юрядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кр едитування 
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типоьої відомчої 

класифікаці' видатків та 
кредитування місцевого бюджету 

та номер в системі головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4715061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

5061 0810
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1 Д одаткові 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

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 143 100 100 000 509 824

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000 50 000
ВСЬОГО 143 100 150 000 559 824

Зміна результативних показмиків, які характеризують виконання бю джетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п Найменування
Одиниця

виміру
Джерело інф ормації

2020рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2020рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(ф н-)
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 7

Аркуш 1 з 2



2210
Предмегг.и, матеріали, обладнання 
та інвентар 536 845 565 835

2240 Оплата і.ослуг (крім комунальних) 52 650 55 49с
УСЬОГО 589 495 621 328

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бю джетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п Найменування
Одиниця 

виміру , Джерело інф ормації

2021 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених  

індикативних  
прогнозних  
показників

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення, 

додаткових  
коштів

2022рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених  

індикативних  
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових  
коштів

1 ----- ------------------- ----------------------------- ± .------------ ^ .1 3 4 5 6 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть пере,

В.о. голови Святош инської районної 
в місті Києві державної адм ін істрації

Начальник ф інансового управління  
Святош инської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021241 от 01.01.2020 23:27:58

та альтернативні заході;, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю джетної програми.

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лоізовсокий О. С.

(прізвище та ініціали)
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