
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016  № 861)     

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація      42
       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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

4211060  

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках, у 
т.ч. сімейного типу, прийомних 
сім’ях, сім’ях патронатного 
вихователя 70,000 60,000

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 60,000

Придбання для ДБСТ Дицул обладнання та інвентарю на суму 60,0 тис.грн, а саме: стільці, стол, занавіски на вікна, постільна білизна, 
кухонний посуд

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 70,000 0,000

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0,000

ВСЬОГО 70,000 60,000

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2018 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2018 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради 60
продукту

1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу
будинки 

сімейного типу Звітність установ 1
ефективності

1 Середні витрати на один будинок грн Розрахунок 60 000
якості

1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок 85,7
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
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1 3 4 5 6

4211060  

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках, у 
т.ч. сімейного типу, прийомних 
сім’ях, сім’ях патронатного 
вихователя 0,000 0,000

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 0,000 0,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 

показників

2019  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2020 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2020 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради 63,54 66,717
продукту

1
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного 
типу

будинки 
сімейного типу Звітність установ 1 1

ефективності
1 Середні витрати на один будинок грн Розрахунок 63 540 66 717

якості
1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок 105,9 105

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020  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 № 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018  (плановий) рік за бюджетними програмами 
(тис.грн.)

КПКВК Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
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