
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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Святошинська районна в місті 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 політики на території Святошинського 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

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

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

1 2 3 4 5 6 7
Підвищення рівня благоустрою міста

затрат
Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони фН 1 737 513,620

площа газонів, що потребує відновлення га 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев грн. 900 000,000 630 000,000 810 000,000 868 320,000 911 736,000
витрати на реалізацю громадського проекту фН 111 288,000
витрати на реалізацію громадського проекту фН 271 011,000
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та 
тимчасових споруд фН. 1 999 994,200

витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних 
умов міста фН. 33 969 100,000 41 905 818,000 55 261 461,000 59 650 111,000 62 632 616,000

площа, на якій необхудно облаштувати спортивний майданчик кв. м 280,000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та 
тимчасових споруд м.кв. 3 435,236

площа зелених насаджень га 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119
площа газонів га 488,758 489,190 489,190 489,190 489,190
площа квітників га 0,892 0,894 0,894 0,894 0,894
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119
кількість зелених насаджень, що потребують догляду од 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
продукту
Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання 
на належному рівні міської зеленої зони од.

12,000

кількість дерев, що планується видалити од 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити од. 15,000
кількість мобільних туалетних кабінок, що планується придбати та встановити од. 2,000
кількість спортивних комплексів, які планується придбати та встановити од. 4,000
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів 
та тимчасових споруд м.кв.

3 435,236

кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити ОД. 10,000
кількість елементів благоустрою, які планується придбати та встановити од. 4,000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) га 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119
кількість зелених насаджень, що планується доглянути од 5 700,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000
кількість дерев, що планується висадити од 300,000 520,000 550,000 550,000
кількість чагарників, що планується висадити од 2 700,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000
кількість квиткової розсади, яку планується висадити тис. од 455,000 460,000 500,000 520,000 520,000
площа газонів, що планується відновлювати га 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ефективності
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором фН 144 793,052
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень фН. 2 000,000 2 260,000 2 893,000 3 102,000 3 256,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади фН. 5 533,000 7 923,000 9 140,000 9 798,000 10 288,000
середні витрати на відновлення 1га газону грн. 330 870,396 391 980,000 501 435,000 536 785,000 564 913,000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства фН. 24 723,509 ЗО 377,450 40 497,000 43 628,000 45 810,000
середні витрати на висадку одного дерева фН. 1 298,000 1 660,000 1 780,000 1 868,000
cepeflH'toBtirarawtfi висадку 1 куща фН. 325,000 375,000 402,000 422,000

26000000000
(код бюджету)



середні витрати на видалення одного дерева фивень 1 500,000 1 050,000 1 350,000 1 447,000 1 520,000
середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами фН 6 860,000
середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки фН 21 344,000
середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою фН 4 415,000
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та 
безхазяйних МАФів та тимчасових споруд фН.

582,200

середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами фН 6 860,000
середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплекса фН 37 613,000
ЯКОСТІ

Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках % 100,000
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

динаміка кількості висадки квп"ковоі розсади в порівнянні з попереднім роком % 101,111 101,100 108,696 104,000 100,000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення % 55,556 55,556 55,556 55,556 55,556
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком % 47,544 173,333 105,769 100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком % 67,635 125,926 100,000 100,000
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком % 100,000 100,000 100,000
рівень готовності фомадського проекту % 100,000
рівень готовності фомадського проекту % 100,000
рівень готовності фомадського проекту % 100,000
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до  площі території, яку планується благоустроїти 
та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та  тимчасових споруд % 100,000

відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду % 71,250 68,750 68,750 68,750 68,750

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

....."лщгп штоттт —
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

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Номер цілі державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4716030 6030 0620
Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація;
Організація благоустрою населених пунктів

38 606 608 42 535 818 56 285 649 60 518 431 63 544 352 000000454

УСЬОГО 38 606 608 42 535 818 56 285 649 60 518 431 63 544 352

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

.... ’-КТГД І ИПОП ЇП  ■

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування
.УІІС! ІОНАМ ) б л У іЖ С І  V

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4716030 6030 0620
Святошинська районна в місті києві деревна  
адміністрація; V 
Організація благоустрою населених пункті« 1\

168 111 000000454

усьюго 168 111

Павловський С. А. 
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С. 
(прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2

Голова Святошинської районної в місті Києві державної ^ С Т і , , 
адміністрації ^  ^

Начальник фінансового управління Святошинської раї 
місті Києві державної адміністрації

23.11.2020 19:08:52
Бюджетний запит 000024956 від 01.01.2021 23:59:59

----



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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 І ипової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

471
“ ГЩЦ"типиБОГВідомчогкласифікаци 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бю джеті

37395418
(код за ЄДРПОУ)

37395418

4716030 6030 0620
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування

Організація благоустрою населених пунктів

(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її  реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1549 "Чистий парк "Юність""
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації» 
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""

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 рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ■ , ---------------------------------- --------------------------■— -------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------- И М .

Код Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет  
сюзвитку

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 38 606 608 X X 38 606 608 42 535 818 X X 42 535 818 56 285 649 X X 56 285 649

602400
кошти, що передаються із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X X X 168111 168 111 168 111

УСЬОГО 38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 285 649 168 111 168 111 56 453 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:
_ _ _______ ________________________________ ______________________________________________________________________  (грн)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет  
bv3wmsv

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
йозвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 60 518 431 X X 60 518 431 63 544 352 X X 63 544 352

УСЬОГО 60 518 431 60 518 431 63 544 352 63 544 352

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків І  Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках: »

_________________________________________________ __________________ ______________________________ _____________________________________________________ (грн)
код

Економічної 2019 р ік  (звіт) 2020 р ік  (затверджено) 2021 р ік  (проект)

класифікації' 
-------А ркуш і з 8

Найменування _ І > І у  т ом у ч и сл і І загальний спеціальний \ ’  і  І1 1 /іілЛ иш т 1 п о т и  П *Л \ загальний
_ 1 у  т ом у числі 

спеціальний 1 _ /І 1 п іллм 'лт п а їп и  /7+А»
„ І _ І у  т ом у числі І 

загальний | спеціальний | '  І« » ,« «



видатків фонд фонд
р о звит ку

фонд фонд
розвит ку

фонд фонд
розвит ку

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

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 285 649 56 285 649

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

168111 168111 168111

УСЬОГО 38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 285 649 168111 168 111 56 453 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:
j t a i .

Код
Класиф ікації

кредитування
бюджету

Найменування

2019 р ік (звіт) 2020 р ік (затверджено) 2021 р ік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т о м у  числі 
бюджет разом (7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у 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 2022 - 2023 роках:
І Щ Н І

Код
Економ ічної
класиф ікації

видатків
Найменування

2022 р ік  (прогноз) 2023 р ік  (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числ і 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т о м у  числі 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям^

60 518 431 60 518 431 63 544 352 63 544 352

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

УСЬОГО 60 518 431 60 518 431 63 544 352 63 544 352

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

ІІЕйі
код

Класиф ікації
кредитування

бюджету

Найменування

2022 р ік  (прогноз) 2023 р ік (прогноз)

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
ф онд

у т о м у  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 2019 -2021 роках: 

 (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2019 р ік (звіт) 2020 р ік  (затверджено) 2021 р ік  (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  

розвит ку
разом (7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  

розвит ку
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев 900 000 900 000 630 000 630 000 810 000 810 000

2
Забезпечення благоустрою та прибирання території після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФІв та тимчасових споруд

1 999 994 1 999 994

3
Забезпечення збереження та утримання на належному 
рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов 
міста

33 969 100 33 969 100 41 905 818 41 905 818 55 261 461 55 261 461

4
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих 
роках зі збереження та утримання на належному рівні 
міської зеленої зони

1 737 514 1 737 514

5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1498 
"Чистий парк "Інтернаціональний""

102 900 102 900

6
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1549 
"Чистий парк "Юність"” 111 288 111 288

7
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1641 
«Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері 
імені Героїв Вітчизняної Авіації»

168111 168 111 168 111

усього 38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 285 649 168111 168 111 56 453 760

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:
І Щ Н І

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2022 р ік  (прогноз) 2023 р ік  (прогноз)

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  

розвит ку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т ом у числ і 
бюджет  

розвит ку
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

59 650 111 59 650111 62 632 616 62 632616

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев 868 320 868 320 911 736 911 736
УСЬОГО 60 518 431 60 518 431 63 544 352 63 544 352

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Аркуш 2 з 8



І Ш І

№  з/п Показники
Одиниця

вим іру
Джерело інформації

2019 р ік (звгт) 2020 р ік (затверджено) 2021 р ік  (проект)

загальний фонд
спеціальний

Ф сид разом (5+6) загальний фонд
спеціальний

ф онд
разом (8+9) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Проведення розрахунк ів  за виконан і роботи у минулих роках з і збереження та утримання на належному р івн і м ісько ї зеленої зони

затрат

1
Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках зі збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони

фН
Рішення КМР, 

Розпорядження КМДА 1 737 513,62 1 737 513,62

продукту

1
Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за 
виконані роботи у минулих роках для збереження та 
утримання на належному рівні міської зеленої зони

од. Укладені договори 12,000 12,000

еф ективності

1 Середні витрати на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках за 1 договором

фН Розрахунок 144 793,052 144 793,052

ЯКОСТІ

1 Рівень сплати за договорами, за якими необхідно 
розрахуватись за виконані роботи у минулих роках % Розрахунок 100,000 100,000

Завдання 2 Забезпечення реалізації гром адського  проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту | грн | Рішення Київради | | | | | | | 102 900,000| | 102 900,000
продукту

1 кількість станцій для прибирання за тваринами, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 15,000 15,000

еф ективності

1 середні витрати на придбання та встановлення однієї 
станції для прибирання за тваринами фН Розрахунок 6 860,000 6 860,000

якості
1 рівень готовності фомадського проекту | % | Розрахунок | | | | | | | 100,000| | 100,000

Завдання 3 Забезпечення реалізації гром адського  проекту № 1549 "Чистий парк "Ю н ість""
затрат

1 витрати на реалізацю громадського проекту | грн | Рішення Київради | | | | | | | 111 288,0001 | 111 288,000
продукту

1 кількість мобільних туалетних кабінок, що планується 
придбати та встановити од. Розрахунок 2,000 2,000

2 кількість станцій для прибирання за тваринами, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 10,000 10,000

еф ективності

1 середні витрати на придбання та встановлення однієї 
мобільної туалетної кабінки фН Розрахунок 21 344,000 21 344,000

2
середні витрати на придбання та встановлення однієї 
станції для прибирання за тваринами фН Розрахунок 6 860,000 6 860,000

якості
1 рівень готовності фомадського проекту | % | Розрахунок | | | | | | | 100,0001 | 100,000

Завдання 4 Забезпечення благоустрою  та прибирання території п ісля демонтажу сам овільно встановлених та безхазяйних МАФів та тим часових споруд
затрат

1
витрати на благоустрій та прибирання території після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

фН.
Рішення КМР, 

Розпорядження КМДА
1 999 994,200 1 999 994,200

2
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

м.кв. виробнича програма 3 435,236 3 435,236

продукту

1
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

м.кв. Звітність підприємств 3 435,236 3 435,236

еф ективності

1
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м 
території після демонтажу самовільно встановлених та 
безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

фН. Розрахунок 582,200 582,200

якості

1

питома вага площі території, яка потребує благоустрою та 
прибирання, до площі території, яку планується 
благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно 
встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

% Розрахунок 100,000 100,000

Завдання 5 Забезпечення збереження та утримання на належному р івн і м ісько ї зеленої зони, поліпшення екологічних умов м іста
затрат

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

фН. Рішення 33 969100,000 33 969 100,000 41 905 818,000 41 905 818,000 55 261 461,000 55 261 461,000

2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка 
підлягає санітарному прибиранню (догляду) га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119

3 площа зелених насаджень га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119 744,119
4 площа квітників га виробнича програма 0,892 0,892 0,894 0,894 0,894 0,894
5 площа газонів га виробнича профама 488,758 488,758 489,190 489,190 489,190 489,190
6 кількість зелених насаджень, що потребують догляду од виробнича програма 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
7 площа газонів, що потребує відновлення га виробнича профама 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

продукту

1
--------------Аркуш--

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



2 кількість зелених насаджень, що планується доглянути од виробнича профама 5 700,000 5 700,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000
3 площа газонів, що планується відновлювати га виробнича профама 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4 кількість квіткової розсади, яку планується висадити тис. од виробнича профама 455,000 455,000 460,000 460,000 500,000 500,000
5 кількість дерев, що планується висадити од виробнича профама 300,000 300,000 520,000 520,000
6 кількість чагарників, що планується висадити од виробнича профама 2 700,000 2 700,000 3 400,000 3 400,000

еф ективності
1 середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень грн. Розрахунок 2 000,000 2 000,000 2 260,000 2 260,000 2 893,000 2 893,000
2 середні витрати на відновлення 1 га газону фН. Розрахунок 330 870,396 330 870,396 391 980,000 391 980,000 501 435,000 501 435,000

3
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової 
розсади фН. Розрахунок 5 533,000 5 533,000 7 923,000 7 923,000 9 140,000 9 140,000

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

фН. Розрахунок 24 723,509 24 723,509 ЗО 377,450 ЗО 377,450 40 497,000 40 497,000

5 середні витрати на висадку одного дерева грн. Розрахунок 1 298,000 1 298,000 1 660,000 1 660,000
6 середні витрати на висадку 1 куща фН. Розрахунок 325,000 325,000 375,000 375,000

якості

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

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

2
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні 
з попереднім роком

% Розрахунок 101,111 101,111 101,100 101,100 108,696 108,696

3
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості 
площ газонів, що потребують відновлення

% Розрахунок 55,556 55,556 55,556 55,556 55,556 55,556

4 відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до 
кількості зелених насаджень, що потребують догляду

% Розрахунок 71,250 71,250 68,750 68,750 68,750 68,750

5
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з 
попереднім роком

% Розрахунок 47,544 47,544 173,333 173,333

6
динаміка кількосл висадки чагарників в порівнянні з 
попереднім роком

% Розрахунок 67,635 67,635 125,926 125,926

Завдання 6 Забезпечення реалізації гром адського  проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у  сквер і імені Героїв В ітчизняної Авіації»
Громадський проект N9 1641 "Встановлення спортмайданчику з тренажерами у  сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації"
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту фН Рішення Київради 168 111,000 168 111,000

2
площа, на якій необхудно облаштувати спортивний 
майданчик

кв. м Звітність установ 280,000 280,000

продукту

1
кількість спортивних комплексів, які планується придбати 
та встановити ОД. Розрахунок 4,000 4,000

2
кількість елементів благоустрою, які планується придбати 
та встановити од. Розрахунок 4,000 4,000

еф ективності

1
середні витрати на придбання та встановлення одного 
елемента благоустрою

фН Розрахунок 4 415,000 4 415,000

2
середні витрати на придбання та встановлення одного 
спортивного комплекса фН Розрахунок 37 613,000 37 613,000

якості
1 рівень готовності громадського проекту | % | Розрахунок | | | | | | | | 100,0001 100,000

Завдання 7 Забезпечення видалення авар ійних та сухостійних дерев
затрат

1
витрати на проведення видалення аваріиних та 
сухостійних дерев

фН. Рішення Київради 900 000,000 900 000,000 630 000,000 630 000,000 810 000,000 810 000,000

продукту

1 кількість дерев, що планується видалити | од | виробнича програма | 600,000| | 600,000| 600,000| | 600,000| 600,0001 | 600,000
еф ективності

1 середні витрати на видалення одного дерева | гривень | Розрахунок | 1 500,0001 | 1 500,0001 1 050,0001 | 1 050,0001 1 350,0001 | 1 350,000
якості

1
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають 
видаленню % Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2
динаміка кількосл видалених дерев в порівнянні з 
попереднім роком

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ з/п Показники
Одиниця

вим іру
Джерело інформації

2022 р ік  (прогноз) 2023 р ік (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 Забезпечення реалізації гром адського  проекту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний” '*

затрат
1 витрати на реалізацію фомадського проекту |ф н |Рішення Київради

продукту

1
кількість станцій для прибирання за тваринами, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок

еф ективності

1
середні витрати на придбання та встановлення однієї 
станції для прибирання за тваринами фН Розрахунок

якості
1 рівень готовності фомадського проекту |% (Розрахунок

Завдання 2 Забезпечення реалізації ф ом ад сько го  проекту № 1549 "Чистий парк "Ю н ість""
затрат

1 витрати на реапізацю громадського проекту |ф н |Рішення Київради
продукту



1 кількість мобільних туалетних кабінок, що планується 
придбати та встановити ОД. Розрахунок

2 кількість станцій для прибирання за тваринами, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок

еф ективності

1
середні витрати на придбання та встановлення однієї 
мобільної туалетної кабінки

фН Розрахунок

2
середні витрати на придбання та встановлення однієї 
станції для прибирання за тваринами

фН Розрахунок

якості
1 рівень готовності громадського проекту |% (Розрахунок

Завдання 3 Забезпечення реалізації гром адського  проекту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у  сквері імені Героїв В ітчизняної Авіації»
Громадський проект № 1641 "Встановлення спортмайданчику з тренажерами у  сквері імені Гв роїв Вітчизняної АвіаціГ
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту фН Рішення Київради

2
площа, на якій необхудно облаштувати спортивний 
майданчик

кв. м Звітність установ

продукту

1
кількість спортивних комплексів, які планується придбати 
та встановити од. Розрахунок

2
кількість елементів благоустрою, які планується придбати 
та встановити од. Розрахунок

еф ективності

1
серодні витрати на придбання та встановлення одного 
оломонта благоустрою

фН Розрахунок

2
середні витрати на придбання та встановлення одного 
спортивного комплекси

фН Розрахунок

якості
1 рівонь готовності громадського проекту |% |Розрахунок

Знндянни 4 Проведення розрахунків  за виконан і роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному р івн і м ісько ї зеленої зони
затрат

1
Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках зі збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони

фН
Рішення КМР, 
Розпорядження КМДА

продукту

1
Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за 
виконані роботи у минулих роках для збереження та 
утримання на належному рівні міської зеленої зони

од. Укладені договори

еф ективності

1
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках за 1 договором фН Розрахунок

якості

1
Рівень сплати за договорами, за якими необхідно 
розрахуватись за виконані роботи у минулих роках

% Розрахунок

Завдання 5 Забезпечення благоустрою  та прибирання території п ісля демонтажу сам овільно встановлених та безхазяйних МАФів та тим часових споруд
затрат

1
витрати на благоустрій та прибирання території після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

фН. Рішення КМР, 
Розпорядження КМДА

2
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

м.кв. виробнича профама

продукту

1
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 
МАФів та тимчасових споруд

м.кв. Звітність підприємств

еф ективності

1
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м 
території після демонтажу самовільно встановлених та 
безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

фН. Розрахунок

якості

1

питома вата площі території, яка потребує благоустрою та 
прибирання, до площі території, яку планується 
благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно 
встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

% Розрахунок

Завдання 6 Забезпечення збереження та утримання на належному р івн і м ісько ї зеленої зони, поліпш ення екологічних умов м іста
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 площа зелених насаджень га виробнича профама 744,119 744,119 744,119 744,119

3
витрати на забезпечення збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони, поліпшення 
екологічних умов міста

фН. Рішення 59 650 111,000 59 650111,000 62 632 616,000 62 632 616,000

4 площа квітників га виробнича програма 0,894 0,894 0,894 0,894
5 площа газонів га виробнича профама 489,190 489,190 489,190 489,190
6 кількість зелених насаджень, що потребують догляду од виробнича профама 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
7 площа газонів, що потребує відновлення га виробнича профама 9,000 9,000 9,000 9,000

продукту

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

2 кількість зелених насаджень, що планується доглянути од виробнича профама 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000
3 площа газонів, що планується відновлювати га виробнича профама 5,000 5,000 5,000 5,000

4Дркуш їд к іс т ь  квіткової розсади, яку планується висадити тис. од виробнича профама 520,000 520,000 520,000 520,000



5 кількість дерев, що планується висадити од виробнича профама 550,000 550,000 550,000 550,000
6 кількість чагарників, що планується висадити од виробнича профама 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000

еф ективності
1 середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень грн. Розрахунок 3 102,000 3102,000 3 256,000 3 256,000

2 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової 
розсади

грн. Розрахунок 9 798,000 9 798,000 10 288,000 10 288,000

3 середні витрати на відновлення 1 га газону грн. Розрахунок 536 785,000 536 785,000 564 913,000 564 913,000

4 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га 
території об 'єм ів зеленого господарства

грн. Розрахунок 43 628,000 43 628,000 45 810,000 45 810,000

5 середні витрати на висадку одного дерева грн. Розрахунок 1 780,000 1 780,000 1 868,000 1 868,000
6 середні витрати на висадку 1 куща грн. Розрахунок 402,000 402,000 422,000 422,000

ЯКОСТІ

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

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

2
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні 
з попереднім роком

% Розрахунок 104,000 104,000 100,000 100,000

3
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості 
площ газонів, що потребують відновлення

% Розрахунок 55,556 55,556 55,556 55,556

4 відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до 
кількості зелених насаджень, що потребують догляду

% Розрахунок 68,750 68,750 68,750 68,750

5
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з 
попереднім роком

% Розрахунок 105,769 105,769 100,000 100,000

6
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з 
попереднім роком

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

Зішдання 7 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
затрат

1
витрати на проведення видалення аварійних та 
сухостійних дорев

фН. Рішення Київради 868 320,000 868 320,000 911 736,000 911 736,000

продукту
1 кількість дерев, що планується видалити |од |виробнича програма | 600,000| | 600,000| 600,0001 | 600,000

еф ективності
1 середні витрати на видалення одного дерева |гривень |Розрахунок | 1 447,0001 | 1 447,0001 1 520,0001 | 1 520,000

якості

1
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають 
видаленню

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

2 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з 
попереднім роком % Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних кош тів
2019 р ік (звіт) 2020 р ік 2021 р ік (проект) 2022 р ік (прогноз) 2023 р ік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний

Фонд
загальний фонд

спеціальний
фонд

загальний ф онд
спеціальний

фонд
загальний фонд

спеціальний
Фонд

загальний фонд
спеціальний

ф он/і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Премії 8 315 600 9 480 000 12 822 315 13 745 522 14 432 798
Стимулюючі доплати та надбавки 3 664 900 4 149 505 5 569 146 5 970 125 6 268631
Обов'язкові виплати 17 744 600 20 466 000 27 570 000 29 555 040 31 032 792
УСЬОГО 29 725 100 34 095 505 45 961 461 49 270 686 51 734 220
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/п Категорії працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (п л а н ) 2021 рік 2022 р ік 2023 р ік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний

фонд
спеціальний

ф онд
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фондзатверджено
фактично

зайняті
затверджено

ф актично
зайняті

затверджено
фактично

зайняті
затверджено

ф актично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Інші
Всього середньооблікова чисельність 224 206 230 205 240 257 270
У сього  ш татних 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 2019 - 2021 роках:

-------- -------------------------------- ---------------------------- ---------------- ---- --------------------------- т_________________________ іш і
№ з/п Найменування місцевої/ 

регіональної програми
Коли та яким документом  

затверджена

2019 р ік (звіт) 2020 р ік  (затверджено) 2021 р ік (проект)
загальний спеціальний

ф он/і
разом (4+5)

загальний
фонд

спеціальний
'{’ ОН А

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 
екологічного благополуччя міста Києва на 
2019-2021 роки

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №469/6520

38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 071 461 56 071 461

УСЬОГО 38 606 608 38 606 608 42 535 818 42 535 818 56 071 461 56 071 461

2) місцеві/регіонапьні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: 
      (грн)  
І " І Найменування місцевої/ І Коли та яким документом І 2022 р ік  (прогноз) | 2023 р ік (прогноз) |

Аркуш б з 8



№ з/п
регіональної програми затверджена загальний

фонд
спеціальний

ф онд
разом (4+5)

загальний
ф о н д

спеціальний
ф о н д

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Рішення Київської міської ради від 
18.12.2018 №469/6520 60108 606 60 108 606 63 114 037 63 114 037

УСЬОГО 60 108 606 60 108 606 63114 037 63 114 037

12. О б 'єкти , як і виконую ться  в межах бю дж етної програми/підпрогами у том у числ і за рахунок кош тів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Н айменування об 'єкта відповідно до нроектно- 
конггорисноТ документації

Строк 
реалізації 

об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкту

2019 рік (звіт) 2020 р ік  (за тверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (нроітюз) 2023 р ік  (прогноз)

посилання на 
пункт, розділ 
М ЦП (дата, 

номер та назва 
документа)

документ, ІЦО 
підтверджує 
належність 
об 'єкта до 

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста 
К иєва (крім

документ про 
оформлення 

нрава на 
земельну 

ділянку , дата та 
номер рішення 
К М Р (тільки в 

разі нового 
бу;(івннцгва)

документ про 
затвердження

п к д

ніде тв ава  для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМ ДА або 
дефектний акт , 
дата  т а  номер)

пояснення, що 
характеризую ть 

джерела 
фінансування

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
иеріоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень
будівельної 
готовності 
об 'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бю;іжст 

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
Г РОМ АДСЬКІ ПРО ЕК ТИ -П ЕРЕМ О Ж Ц І 

КОНКУРСУ
168 111 168 111

Громадський проект Л'ч 1641 "Встановлення  
спортмай ііаїї чику і т ренажерами у  сквері імені 

1 ероїв Штчп пінної Авіації"

01.01.2021 - 
М .12.2021

168 111 168111 100 ■

де<!>ектний акт  
№  б/н, від 

09.11.2020р.
У СЬОГО 168 III 168 111

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду на території Святошинського району у 2019 році виконувались роботи з благоустрою території, а саме: висаджувались квітники, проводилось видалення 
аварійних та сухостійних дерев, прибирання території парків та скверів, здійснювалось утримання зелених насаджень тощо. У  2020 році очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з 
благоустрою території Святошинського району, а саме: висадження квітників, видалення аварійних та сухостійних дерев, прибирання території парків та скверів, утримання зелених насаджень тощо, виконуючи 
виробничу програму підприємство висадило 452 од. дерев ( листяні породи -  308 од, хвойні породи -  144 од. ) ,  5037 од. кущів ( листяні породи -  3913 од, хвойні породи -1 1 2 3  о д .), ( ці зелені насадження будуть 
введені в експлуатацію через 3 роки після актів приживлюваності, та будуть обліковуватись як основні засоби ); За 9 місяців 2020 року на балансових територіях району проводився поточний ремонт газонів на 
площі -  2,31 га, влаштовано нові газони на площі -  11,17 га ( у парку Совки та парку Юність)Влаштовано квітники у Святошинському районі на площі 8869,6 м2 висаджено 403,264 тис. од. квіткової розсади в тому 
числі ампельних рослин на вертикальних конструкціях -  1,502 тис. од.;
КП УЗН Святошинського району м. Києва постійно приймає участь у виставках квітів у Печерському ландшафтному парку «Співоче поле » : 
у квітні -  виставка тюльпанів, яка проходила в он-лайн трансляції, у серпні місяці виставка під назвою « Мульті-ленд »
Видалено сухостійних дерев - 393 од, аварійних дерев -  99 од.
Видалено омели з крон дерев -  469 од.
Проведено формовочну обрізку дерев -  5966 од.
Проведено формовочну обрізку кущів -  56651 од.
Проведено заходи з підживлення 6411 од. дерев, 43595 од. кущів
В парках і скверах відремонтовано 239 лави, 32 спортивних майданчиків, 44 ігрових дитячих майданчиків.Встановлено нові лави -  13 од., урни - 1 6  од., контейнери для сміття -  5 од.
За 9 місяців 2020 року на території зеленої зони Святошинського району ліквідовано 139 стихійних сміттєзвалища .
Постійно з квітня 2020 року здійснюється полив квітників та ново висаджених дерев та кущів. Виконуються роботи з викошування травостою у парках та скверах, бульварів, вуличних насаджень та інших 
впорядкованих зелених насаджень загального користування .
У  2022-2023 роках очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території Святошинського району, а саме: висадження квітників, видалення аварійних та сухостійних 
дерев, прибирання території парків та скверів, утримання зелених насаджень, полив зелених насаджень , викошування травостою тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економ ічної 
класиф ікації 

видатків 
бюджету /  код 
Класиф ікації 
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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні 
зобов ’язання (4+6)

загального
ф онду

спеціального
ф онду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610
Субсидії та поточн і трансф ерти 
п ідприємствам  (установам, організаціям)

38 606 635 38 606 608 38 606 608

3210
Капітальні трансф ерти п ідприємствам  
(установам, організаціям)

УСЬОГО 38 606 635 38 606 608 38 606 608

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код 
Економ ічної 
класиф ікації 

видатків 
бюджету / код 

.Аркуш?
Найменування

з 8

2020 рік 2021 р ік

затверджені

кредиторська 
заборгованість 

на початок

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок кош тів
оч ікуваний 

обсяг взяття

кредиторська
заборгованість

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок кош тів
оч ікуваний 

обсяг взяття



Класифікації
кредитування

бюджету

призначення поточного
бюджетного

періоду

загального
ф онду

спеціального
ф онду

поточних 
зобов'язань (3-5)

планового
бюджетного

загального
ф онду

спеціального
ф онду

поточних 
зобов'язань (8-9)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2610
Субсидії та поточн і трансф ерти 
підприємствам  (установам , організаціям)

42 538 818 42 538 818 56 285 649 56 285 649

3210 Капітальні трансф ерти п ідприємствам 
(установам, організаціям) 168 111 168 111

УСЬОГО 42 538 818 42 538 818 56 453 760 56 453 760

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Е коном ічної 
класиф ікації 

видатків 
бюджету /  код 
Класиф ікації 
кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

О чікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2021

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

2610
Субсидії та поточн і трансф ерти 
п ідприємствам  (установам, організаціям)

38 606 635 38 606 608

3210
Капітальні трансф ерти п ід п р и є м с т в а м

(установам, організаціям)
УСЬОГО 38 606 635 38 606 608

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік 
спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020

Голова Святошинської районної в місті 
державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

- 2023 роки за рахунок надходжень до

Павловський С. А.

Аркуш 8 з 8



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. С вят ош инська районна в м іст і Києв і держ авна адм ін іст рац ія____________________

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

4 7 37395418
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. С вят ош инська районна в м іст і Києв і держ авна адм ін іст рац ія

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

471

(код за ЄДРПОУ)

37395418
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класиф ікації видатків та кредитування 
м ісцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

___________ 6030___________
(код Типової програмної 
класиф ікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Ф ункціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

О рганізація  бл агоуст рою  населених  
__________________пунктів__________________

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

місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

Код (економічної 
кл асиф ікац ії 

вид атків  
б ю д ж ету І  код  
Кл асиф ікац ії 

кред итування  
бю дж ету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік 
(затверджено)

2021 рік (проект)

граничнии
обсяг

необхідно 
додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)_____________________

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 2021 рік 
додатково потрібно 5645,376 тис.грн., в тому числі для: заробітної плати 
штатних працівників складає 4630,0 тис.грн., ( у  тому числі- 1920,0 
тис. грн. заробітна плата додаткової чисельності 10 чол. озеленювачів 
3,4 розр. прибиральники громадських вбиралень, фахівець з публічних закупівель), 
із них основна зарплата -2860,0 тис. грн. (ут ому числі 
додаткової чисельності -  1159,2 тис. грн.), надбавки та доплати -  840,0 
тис.грн. ( у  тому числі додаткової чисельності -  348,5 тис.грн), премії 
-930,0 тис.грн. ( у  т.ч. додаткової чисельності -  412,3 тис.грн.)
Всього планується штатна чисельність 240 чол., в тому числі: АУП - 20 
чол., ЗВЛ - 26 чол., робітники 194чол. Штатну чисельність планується 
збільшити на 10 чол. у  порівнянні з 2020 р. У  період 2016-2019 роки на 
баланс підприємства було передано 28 скверів та ділянці за адресою 
проспект Перемогиі33-135 надано статус парку на загальну площу 18,853 га 
, було встановлено додаткові лави, урни, що в свою чергу збільшує
інтенсивність та кратність прибирання території .Також у  2020 році на баланс підприємства передано 3 громадські 
вбиральні: у  парках «Юність», «генерала Потапова», «Совки» 2 з яких потребують поточного ремонту. Нарахування на 
заробітну плату -  1015,376 тис. грн. (нарахування ЄСВ -22%; обов’язкові 
виплати профспілці на спортивну та культмасову роботу - 0,3 %), із них
для збільшеної чисельності робітників 10 чол. -  422,4 тис, грн.___________________________________________________________

Аркуш 1

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)_______________



ВСЬОГОІ 38 606 6081 42 535 818І 56 453 760 | 5 645 376|

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

№ з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2021 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
затрат

1
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА

2
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд м.кв. виробнича профама
продукту

1
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд м.кв. Звітність підприємств
ефективності

1

середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових 
споруд грн. Розрахунок
якості

1

питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до 
площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд % Розрахунок
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 744 744

2 кількість зелених насаджень, що потребують догляду од виробнича профама 8 000 8 000
3 площа газонів, що потребує відновлення га виробнича профама 9 9
4 площа газонів га виробнича профама 489 489
5 площа квітників га виробнича профама 1 1

6
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні 
міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста фН. Рішення 55 261 461 61 289 136

7 площа зелених насаджень га виробнича профама 744 744
продукту

1 площа газонів, що планується відновлювати га виробнича профама 5 6

2
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд) га виробнича профама 744 744

3 кількість зелених насаджень, що планується доглянути од виробнича профама 5 500 7 000
4 кількість чагарників, що планується висадити од виробнича профама 3 400 3 400

5 кількість дерев, що планується висадити од виробнича профама 520 520
6 кількість квіткової розсади, яку планується висадити тис. од виробнича профама 500 500

ефективності

1
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів 
зеленого господарства фН. Розрахунок 40 497 41 200

2 середні витрати на висадку одного дерева фН. Розрахунок 1 660 1 660

3 середні витрати на відновлення 1 га газону фН. Розрахунок 501 435 505 539

4 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади фН. Розрахунок 9 140 9 200

5 середні витрати на висадку 1 куща фН. Розрахунок 375 375

6 середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень фН. Розрахунок 2 893 2 980
ЯКО СТІ

1
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених 
насаджень, що потребують догляду % Розрахунок 69 88

2 динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 173 173

3 динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 126 126

4
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що 
потребують відновлення % Розрахунок 56 67

5
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім 
роком % Розрахунок 109 109

6
відсоток площ території об’єктів зеленого господарства, яку планується 
прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню % Розрахунок 100 100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
затрат

1
------ — К

витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев 
5КУШ 2 Т4"

фН. Рішення Київради 810 000 810 000



продукту

1 кількість дерев, що планується видалити од виробнича профама 600 600
ефективності

1 середні витрати на видалення одного дерева фивень Розрахунок 1 350 1 350
ЯКО СТІ

1 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 100 100

2 відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню % Розрахунок 100 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Буде зменшено об’єми поливу зелених насаджень , а також зменшено кратність викошування травостою, що прихведе до погіршення екологічних умов міста, так як у посушливе літо без поливу зелених насаджень будуть 
засихати квітники, та знизиться приживлюваність висаджених дерев і кущів.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

1 *ТЛТД
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 рокиіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 60 518 431 6 051 873 63 544 352 6 354 435

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 2022 рік  
додатково потрібно 6051,873 тис.грн. в тому числі для заробітної плати -  4960,573 тис.грн.; для нарахувань на 
заробітну плату 1091,3 тис.грн. на 2023 рік додатково потрібно 6354,435 тис.грн. в тому числі для заробітної плати 
5208,553 тис.грн.; для нарахувань на заробітну плату 1145,882 тис.грн.

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

УСЬОГО 60 518 431 6 051 873 63 544 352 6 354 435

№ з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації

------- ZUZZ рік-------
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

----- Д Д 5  рік-----
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних

2023 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
затрат

1
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд фН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА

2
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд м.кв. виробнича профама
продукту

1
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд м.кв. Звітність підприємств
ефективності

1

середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після 
демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових 
споруд фН. Розрахунок
ЯКО СТІ

1

питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до 
площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу 
самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд % Розрахунок
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

---------- А » « =  л ... ..................... -  ................



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

2 кількість зелених насаджень, що потребують догляду ОД виробнича профама 8 000 8 000 8 000 8 000
3 площа газонів, що потребує відновлення га виробнича профама 9 9 9 9
4 площа газонів га виробнича профама 489 489 489 489
5 площа квітників га виробнича профама 1 1 1 1

6
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні 
міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста грн. Рішення 59 650 111 65 701 984 62 632 616 68 987 051

7 площа зелених насаджень га виробнича профама 744 744 744 744
продукту

1 площа газонів, що планується відновлювати га виробнича програма 5 6 5 6

2
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд) га виробнича профама 744 744 744 744

3 кількість зелених насаджень, що планується доглянути од виробнича профама 5 500 7 000 5 500 7 000

4 кількість чагарників, що планується висадити од виробнича профама 3 400 3 400 3 400 3 400

5 кількість дерев, що планується висадити од виробнича профама 550 550 550 550

6 кількість квіткової розсади, яку планується висадити тис. од виробнича профама 520 520 520 520
ефективності

1
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів 
зеленого господарства фН. Розрахунок 43 628 43 630 45 810 46 349

2 середні витрати на висадку одного дерева фН. Розрахунок 1 780 1 779 1 868 1 869

3 середні витрати на відновлення 1 га газону фН. Розрахунок 536 785 541 937 564 913 564 835

4 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади фН. Розрахунок 9 798 9 860 10 288 10 356

5 середні витрати на висадку 1 куща фН. Розрахунок 402 402 422 422

6 середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень фН. Розрахунок 3102 3 216 3 256 3 323
ЯКОСТІ

1

відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених 
насаджень, що потребують догляду % Розрахунок 69 88 69 88

2 динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 106 106 100 100

3 динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 100 100 100 100

4
відсоток оновлених площ газонів до загальної к іл ь к о с т і  п п о щ  газонів, що 
потребують відновпення % Розрахунок 56 67 56 67

5
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім 
роком % Розрахунок 104 104 100 100

6
відсоток ппощі території об’єктів зепеного господарства, яку планується 
прибирати, до ппощі, яка підпягає санітарному прибиранню % Розрахунок 100 100 100 100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
затрат

1 витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев фН. Рішення Київради 868 320 868 320 911 736 911 736
продукту

1 кількість дерев, що планується видалити ОД виробнича профама 600 600 600 600
ефективності

1 середні витрати на видалення одного дерева фивень Розрахунок 1 447 1 447 1 520 1 520
якості

1 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 100 100

2 відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню % Розрахунок 100 100 100 100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені
Буде зменшено об'єми поливу зелених насаджень, а такой?зг 
засихати квітники, та знизиться приживлюваність висаджені

1 ^
Голова Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрацГі, У

і[ ̂
Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024956 від 01.01.2021

Аркуш 4 3 4

!3 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
іість викошування травостою, що прихведе до погіршення екологічних умов міста, так як у посушливе літо без поливу зелених насаджень будуть

Павловський С. А.
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(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)


