
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 
вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1.  77766 Деснянська РДА      92 
       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2015 рік (звіт)
2016 рік 

(затверджен
о)

2017 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 рік (обов’язкове посилання на 
нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9219180
Благоустрiй мiст, сіл, селищ за 
рахунок цільових фондів 1 800,000 4 723,800 4 000,000

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1 800,000 4 425,400 4 000,000

Підтримання в належному стані зеленої зони міста, покращення укологічних умов проживання громадян.

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 298,400 0,000

ВСЬОГО 1 800,000 4 723,800 4 000,000

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2017 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7
9219180 Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
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 програма 1 133,805

2 площа зелених насаджень га виробнича програма 1 139,124

3
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному 
рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста тис. грн. Рішення Київради 4 000

продукту

1
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується 
санітарне прибирання (догляд), га виробнича програма 182,849

ефективності

1
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території 
об'єктів зеленого господарства, тис. грн. Розрахунок 21,876

якості

 Аркуш 1 з 3



1

відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, яку 
планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному 
прибиранню % Розрахунок 16,13

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у   2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
92191
80

Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

Погіршення екологічних умов проживання мешканців району.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках  (обов’язкове 

посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

9219180
Благоустрiй мiст, сіл, селищ за 
рахунок цільових фондів 4 219,972 4 439,391

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 4 219,972 4 439,391

Підтримання в належному стані зеленої зони міста, покращення укологічних умов проживання громадян.

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 0,000 0,000

ВСЬОГО

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2018 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2019 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9219180 Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
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 програма 1 133,805 1 133,805

2 площа зелених насаджень га виробнича програма 1 139,124 1 139,124

3

витрати на забезпечення збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони, поліпшення 
екологічних умов міста тис. грн. Рішення Київради 4 219,972 4 439,391
продукту

1
територія об'єктів зеленого господарства, на якій 
планується санітарне прибирання (догляд), га виробнича програма 182,849 182,849
ефективності

1
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га 
території об'єктів зеленого господарства, тис. грн. Розрахунок 23,079 24,279
якості

1

відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, 
яку планується прибирати, до площі, яка підлягає 
санітарному прибиранню % Розрахунок 16,13 16,13

 Аркуш 2 з 3



1 % 16,13 16,13
Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018-2019  __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі 
змінами).

 Аркуш 3 з 3


