
3 1  Зі ЗЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України )9 Час. 9 33-00

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

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________
{найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

47________________
(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

Забезпечення реалізації державної політики на території Святоиіинського району Святошинською 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. 
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних 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

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

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

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї

продукту
кількіс ть  регіональних заходів державної політики з питань сім'ї од. 11,000 8,000 6,000 6,000 6,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім’ї осіб 1 386,000 530,000 770,000 770,000 770,000
ефекти вності
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім’ї одного учасника грн 41,113 119,250 63,790 67,340 71,000
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї грн 5 180,273 7 900,000 8 186,670 8 645,170 9 112,000
якості

динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком % 61,460 38,240 145,280 100,000 100,000

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

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код і ипової 
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

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

4713123 3123 1040
Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Заходи державної політики з питань сім'ї

56 983 63 200 49 120 51 871 54 672 000000058;

УСЬОГО 56 983 63 200 49 120 51 871 54 672

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

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код 1 ипової 
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

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

4713123 3123 1040
Святошинська районна в місті Кдаєві державна 
адміністрація; /
Заходи державної політики з г^ітаць сім'ї і  р * * '

000000058;

^  УСЬОГО

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021057 от 01.01.2020 23:01:20

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)



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. Святош инська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________________________________  _______  47______________ _  ____________ 37395418______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (КОД ТИПОВОЇ ВІДОМЧОЇ класифікації (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

2. Святош инська районна в місті Києві державна адміністрація 471
(найменування відповідального виконавця) (код і илово, відомчої класифікацм

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

3. 4713123 ______ 3123________  ________ 1040________  Заходи державної політики з питань сім 'ї__________________________________  __________ 26000000000_____
(код Програмної (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

класифікації видатків та програмної класифікації видатків видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування

тя  кп й л и ту и я н н а

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

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій сімей, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми
§

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №297-111; Закон України від 26.04.2001 №№2402-111 "Про охорону дит инст ваЗакон України «Про попередження 
насильства в сім’ї»; Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 № 3739-УІ; Наказ Міністерства соціальної політики від 30.07.2013 № 458 "Про затвердження СТАНДАРТІВ надання 
соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми";
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
Розпорядження виконавчого ооган\/  Київської міської оади (Київської міської деожавної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Поо внесення змін до поогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
І Ш Ї І. ... 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

Код 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
Надходження із загального фонду бюджету ' 56 983 X X ' 56 983 63 20G X х 63 200 49.120 X X 49 120

.......... ; УСЬОГО і - 56 983 56 983 63 200 ■ 63 200 49 120 49120

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

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (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. : 51 871. Xj jX 51 871 54 6 72 X х 54672

; у с ь о го 51 871 51 871 54 672 54 672

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

' ■••••■• - • - .......... .................................. " :• . ............ .. ~ . .у.: -, ......(грн.).
Код •

, Економічної 
класифікації 

вйдаТків
Найменування

....2018 рік (звіт) 2019 р ік (затверджено) 2020 р ік (npoëià)

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)

: і ! 2 . j • ;з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

І, 22-10 . Предмети, матеріали, обладнання, ха інвентар ,. ,  ;47 483 . . і- . -4 7 483 56 200 56 200 39 320 39 320

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 500 9 500 7 000 7 000 9 800 9 800

УСЬОГО .56 983 .56 983 63 200 63 200 49 120 49 120

37395418
(код за ЄДРПОУ)



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

Код
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет  
розвитю/

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:

Код
Економічної
класифікації

видатків
Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (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
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41 522 41 522 43 764 43 764
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 349 10 34S 10 908 10 908

УСЬОГО 51 871 51 871 54 6 72 54 672

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

Код
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 р ік (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:

_____ ___________________________________________________________________________________________ ________________________ м .
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2018 р ік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 р ік (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
Проведення регіональних заходів, спрямованих на 
підтоимку сім'ї, демографічний розвиток

56 983 56 983 63 200 63 200 49 120 49 120

УСЬОГО 56 983 56 983 63 200 63 200 49 120 49 120

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

І
і



продукту

1 кількість регіональних заходів державної політики з питань 
сім'ї од. Звітність установ 11 11 8 8 6 6

2 кількість учасників регіональних заходів державної політики 
питань сім'ї осіб Звітність установ 1 386.000 1 386,000 530,000 530.000 770.000 770.000

ефективності

-
середні витрати на забезпечення участі в регіональних 
заходах державної політики з питань сім ї одного учасника грн Розрахунок 41.113 41,113 119.250 119.250 63,790 63.790

2 середні витрати на проведення одного регіонального заходу 
державної політики з питань сім'ї

грн Розрахунок 5 180.273 5 180,273 7 900.000 7 900.000 8 186,670 8 186.670

якості
динаміка кількості людей, охоплених регіональними 
заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з 
минулим роком

1
% ] Розрахунок 

1
61.460 61,460 38,240 38,240 145.280 145,280

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

№з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

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

фонд разом (8+9)

1 2 .... 3___ 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

продукту

І кількість регіональних заходів державної політики з питань 
сім'ї од. Звітність установ 6 6 6 5

2 кількість учасників регіональних заходів державної політики 
питань сімї осіб Звітність установ 770,000 770,000 770.000 770.000

ефективності

1 середні витрати на забезпечення участі в регіональних 
заходах державної політики з питань сімї одного учасника

грн ] Розрахунок 67.340 67.340 71.000 71,000

2 середні витрати на проведення одного регіонального заходу 
державної політики з питань сім'ї

грн | Розрахунок 8 645.170 8 645,170 5 112,000 9 112,000

якості

1
динаміка кількості людей, охоплених регіональними 
заходами державної політики з питань сімї, порівняно з 
минулим роком

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

9.Структура видатків на оплату праці
____________________________________ _____________ (грн)

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

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальним

фонд загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . ......

11

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

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п К а т е го р ії  п р а ц ів н и к ів

20 1 8 р ік  (зв іт ) 2 0 1 9 р ік  (план ) 2020рік 2021 рік 2022рік

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 затверджено фактично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

. Н а й м е н у в а н н я  м іс ц е в о ї/  
л V ' ‘р е г іо н а л ь н о ї  п р о гр а м и

К о л и  та  я к и м  д о к у м е н т о м  
з а т в е р д ж е н а

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)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

і Міська цільова програма “Діти. Сім'я. Столиця 
на 2016-2018 роки”

20 ї  6-02 - І  Ір'ішенням Київської місько'і 
ради №90/90 56 983 56 983 I

2 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця 
на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради 
від18.12.2018 № 473/6524 63 200 63 200 49120 49 120

..............  ... У С Ь О Г О 56 983 і 56 983 і 63 200 63 200 49 120 49 120

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

^?з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

| . 2021 р ік (прогноз) 2022рік (прогноз)
І загальний і спеціальний 
і фонд І фонд

разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний
фонд ! Р“ 0 М (7« )



1/ 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Міська цільова програма "Діти. Сім’я. Столиця 
на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 № 473/6524 51 871 51 871 54 672 54 672

УСЬОГО 51 871 51 871 54 672 54 672

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

кошторисної документації

завершення)

Загальна
вартість

2018 р ік  (звіт) 21) 1У р ік  (затверджено) 2020 р ік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 р ік  (прогноз)

посилання на 
пункт, розділ 
ІУ1ЦП (дата.

документ, 11(0 
підтверджу«: 

належність об' екта 
до комунальної 

власності

Киева (крім нового 
будівництва)

оформлення 
права на

Дата та номер 
рішення КМР 
(тільки в разі

будівництва)

документ про 
затвердження

п к д

(розпорядження 
КМДА або 

дефектний акт, 
дата та номер)

пояснення, 1ЦО 
характеризують

фінансуваннярозвитку)

рівень
будівельної

об'єкта на 

періоду, %

фонд (бюджет 
розвитку)

рівень
будівельної

фонд (бюджет 
розвитку)

рівень
будівельної

бюджетного 
період)’, %

фонд (бюджет 
розвитку)

рівень
будівельної

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний

розвитку)

рівень 

періоду, %

1 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.

У 2018 році проведено 11 заходів, спрямованих на реалізацію сімейної політики, в яких взяло участь 1386 осіб. У 2019 році планується провести 8 заходів, спрямованих на реалізацію сімейної політики, в результаті 
буде охоплено 530 осіб.
У 2020 році планується проведення 6 заходів, якими планується охопити 770 осіб.У 2021-2022 роках планується провести по 6 заходів та охопити по 770 осіб.
Для реалізації сімейної політики V 2020-2022 роках необхідно передбачити відповідні видатки V місцевому бюджеті.

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

__________________________________________________________________ ___________________ ,_______________ ___________________ ___________________ ,_____________________ ,_____________________________________ (Ф Н )
«.од 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгова ність 

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 3 4 5 6 7 8 9 10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 47 800 47 483 47 483
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 500 9 500 9 500

УСЬОГО 57 300 56 983 56 983

2} кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(ф Н)



Код 
Екб помічної 
класифікації 

видатнім 
бюджету / код
Класифікації

крсдитуїшннн
бюджоту

Найменування

2019 рік 2020 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг

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
зобов'язань (3-5) загального

фонду
спеціального

фонду

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56 200 56 200 39 320 39 320
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7 000 7 000 9 800 9 800

УСЬОГО 63 200 63 200 49 120 49 120

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

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгова ність 
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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 47 800 47 483
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 500 9 500

УСЬОГО 57 300 56 983

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на. 20^0 рік та на 2021 - 2022 роі^и за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результа'ти

а !

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

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)



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 м іст і Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в м іст і Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

47 37395418

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

471 37395418

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713123 3123 1040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

Заходи державної політики з питань с ім 'ї 
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

______________  _________________________________________________________________________ _______________ ___ _________________________________________________________ ________________________________ _ _____________ _______________  (гри.)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018 рік (звіт)
2019 рік 

(затверджено)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рікграничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 47 483 56 200 39 320

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 500 7 000 9 800
ВСЬОГО 56 983 63 200 49120

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

№ з/п Найменування
Одиниця
виміру

Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2020 рік (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 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

---------К75Д------- --
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
]б]ку̂ кету_

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

(грн.)

Аркуі

Найменування Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки



1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 41 522 43 764

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 349 10 908
УСЬОГО 51 871 54 672

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

20 ІП рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

Ж ГрпГ—
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 ^  \І  ( 3 4 5 6 7 8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-^$22' рок 

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

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021057 от 01 01.2020 23:01:20

,пис)7

(підпис)

і альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Пилипчук С. І.______________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

кЛозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2


