
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

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) 15 028,230 25 394,500 29 477,000 3 409,100

2111 Заробітна плата 15 028,230 25 394,500 29 477,000 976,600
2111 Заробітна плата 976,600 976.6 тис.грн - для виплати стимулюючих надбавок педагогічним працівникам до 30%
2120 Нарахування на оплату праці 3 255,588 5 586,900 6 484,900 214,800
2120 Нарахування на оплату праці 214,800 214.8 тис.грн - 22% нарахування на заробітну плату

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 180,198 197,100 192,000 223,900

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 223,900

10,5 тис.грн - комплект оббивки для дверей, 30 од.; 8,8 тис.грн - канцелярські товари (журнали, папки, швидкозшивачі, скрепки, дироколи, 
флешки), 368 од; 15,4 тис.грн - документація шкільна (журнали для обліку та контролю навчально-виховного процесу); 14,3 тис.грн - шафа 
для паперів, 13 од.; 150,0 тис.грн - крісла в актовий зал, 50 од; 1,5 тис.грн - дошка шкільна, 3 од.;  23,4 тис.грн - стільці, 78од.;

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 123,905 392,500 344,800 799,800

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 799,800

25,2 тис.грн - обслуговування програмного забезпечення; 8,0 тис.грн - поточний ремонт санвузлів, 2 будівлі; 3,0 тис.грн - санітарна обрізка 
дерев, вивіз листя, 7од; 8,5 тис.грн - демеркурізація (утилізація) ламп денного освітлення, 1500 од.; 750,0 тис.грн - створення та 
впровадження системи пожежної сигналізації  КДШМ №3 та ДМШ № 24; 5,1 тис.грн - техобслуговування мереж ХВП, ГВП та ЦО

2271 Оплата теплопостачання 868,845 1 498,100 1 298,800 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення 11,814 23,200 23,900 0,000

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення 0,000

2273 Оплата електроенергії 132,352 174,600 174,500 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 3,500 8,000 6,500

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 6,500

2,0 тис.грн - курси "Тендерні закупівлі", 1 особа; 1,5 тис.грн - курси "Пожежна безпека",1 особа; 1,5 тис.грн - курси "Охорона праці", 1 особа; 
1,5 тис.грн - курси "Електробезпека", 1 особа

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 687,200

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 687,200

20,0 тис.грн - персональні комп'ютери, 1 од; 202,5 тис.грн - концерні костюми, 43 од.; 147,6 тис.грн - взуття сценічне, 123 од; 40,0 тис.грн - 
інтерактивна дошка, 1 од.; 156,0 тис.грн - бандури, 13 од.; 24,0 тис.грн - гітари, 3 од; 42,0 тис.грн - саксафони, 3 од; 20,4 тис.грн - тромбон, 2 
од; 17,7 тис.грн - кларнет, 2 од.; 17,0 тис.грн - віолончель-8, 1 од.

3132
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 500,300

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 500,300 500,3 тис.грн - капітальний ремонт приміщення.
ВСЬОГО 15 028,230 25 394,500 29 477,000 3 409,100

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
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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
4211100  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
затрат

1 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: тис. грн. Звітність установ 2 210
2 капітальний ремонт приміщень тис. грн. Звітність установ 1 060
3 капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) тис. грн. Звітність установ 50
4 капітальний ремонт покрівель (дахів) тис. грн. Звітність установ 1 100
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 2
6 площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 2 526,12
7 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 1 010
8 капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) пог.м. Звітність установ 0,12
9 капітального ремонту покрівель (дахів) м.кв. Звітність установ 1 516

продукту
1 площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 2 101,12
2 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 585
3 капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація) пог.м. Звітність установ 0,12
4 капітального ремонту покрівель (дахів) м.кв. Звітність установ 1 516
5 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт од. Звітність установ 2

ефективності
1 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі тис.грн Розрахунок 0,956

2
середні витрати на проведення капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м. тис.грн Розрахунок 416,66

3
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. 
площі тис.грн Розрахунок 0,725
якості

1
відсоток  кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, 
що потребують ремонту % Розрахунок 100

2 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту % Розрахунок 83,2

3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході 
капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії 
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) тис. грн. Розрахунок 2
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу                                                                                        
затрат

1 кількість установ – всього од Звітність установ 3 3
2 музичних шкіл од. Звітність установ 1 1
3 мистецьких шкіл од. Звітність установ 2 2
4 середнє число окладів (ставок) – всього од Звітність установ 337 377
5 - педперсоналу од Звітність установ 256 286,25
6 кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо) од Звітність установ 23 30
7 кількість класів од Звітність установ 241 282

8
видатки на отримання освіти у школах естетічного виховання (без комунальних 
послуг) тис. грн. Звітність установ 36 498,7 41 827,5

9 у тому числі батьківська плата тис. грн. Звітність установ 3 084,4
продукту

1
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, 
– всього осіб Звітність установ 1 352 1 597

2 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб Звітність установ 88 88
ефективності

1 чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб Розрахунок 5 6

2
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного 
виховання, гривень Розрахунок 22 854,539 26 191,296

3 у тому числі за рахунок батьківської плати гривень Розрахунок 1 931,371
якості

1

динаміка  чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника 
попереднього періоду % Розрахунок 97,5 97,5

2
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на 
отримання освіти у школах естетичного виховання % Розрахунок 8,9 8,9
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2 % 8,9 8,9
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 752,2

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ 85
3 музичні інструменти тис. грн. Звітність установ 277,1
4 інші тис.грн Звітність установ 390,1

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної 
бази од Звітність установ 3

2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) од Звітність установ 195

3 оргтехніка од Звітність установ 4
4 музичні інструменти од. Звітність установ 24
5 інші од Звітність установ 167

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 20
2 середні витрати на  придбання одиниці іншого  обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 2,335
3 середні витрати на придбання одного музичного інструменту тис. грн. Розрахунок 11,545

якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, порівняно з  минулим роком % Розрахунок 300

2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 6 268,3
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
Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) 32 129,930 34 379,025

2111 Заробітна плата 32 129,930 34 379,025
2120 Нарахування на оплату праці 7 068,541 7 563,338

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 203,328 213,494

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 365,143 383,400
2271 Оплата теплопостачання 1 392,268 1 475,804

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення 25,415 26,940

2273 Оплата електроенергії 186,759 197,031

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3132
Капітальний ремонт інших 
об`єктів

ВСЬОГО 32 129,930 34 379,025

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
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1 2 4 6 7 8 9
4211100  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
затрат

1
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з 
них: тис. грн. Звітність установ 2 340,39 2 457,409

2 капітальний ремонт приміщень тис. грн. Звітність установ 1 122,54 1 178,667

3
капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, 
каналізація) тис. грн. Звітність установ 52,95 55,597

4 капітальний ремонт покрівель (дахів) тис. грн. Звітність установ 1 164,9 1 223,145
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 2 2

6
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з 
них: кв.м. Звітність установ 2 526,12 2 526,12

7 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 1 010 1 010

8
капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, 
каналізація) пог.м. Звітність установ 0,12 0,12

9 капітального ремонту покрівель (дахів) м.кв. Звітність установ 1 516 1 516
продукту

1
площа , на якій планується проведення капітального 
ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 2 101,12 2 101,12

2 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 585 585

3
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, 
каналізація) пог.м. Звітність установ 0,12 0,12

4 капітального ремонту покрівель (дахів) м.кв. Звітність установ 1 516 1 516

5
кількість закладів, в яких планується провести капітальний 
ремонт од. Звітність установ 2 2
ефективності

1
середні витрати на проведення капітального ремонту 
приміщень 1 кв. м. площі тис.грн Розрахунок 1,013 1,063

2
середні витрати на проведення капітального ремонту 
інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м. тис.грн Розрахунок 441,249 463,312

3
середні витрати на проведення капітального ремонту 
покрівель (дахів) 1 кв. м. площі тис.грн Розрахунок 0,767 0,806
якості

1
відсоток  кількості закладів, в яких проведено капремонт, 
до кількості закладів, що потребують ремонту % Розрахунок 100 100

2
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, 
що потребує ремонту % Розрахунок 83,2 83,2

3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої 
завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів 
(води, тепла, електроенергії тощо) тис. грн. Розрахунок 2 2
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу                                                                                        
затрат

1 кількість установ – всього од Звітність установ 3 3 3 3
2 музичних шкіл од. Звітність установ 1 1 1 1
3 мистецьких шкіл од. Звітність установ 2 2 2 2
4 середнє число окладів (ставок) – всього од Звітність установ 337 377 337 377
5 - педперсоналу од Звітність установ 256 286,25 256 286,25

6
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти 
тощо) од Звітність установ 23 30 23 30

7 кількість класів од Звітність установ 241 282 241 282

8
видатки на отримання освіти у школах естетічного 
виховання (без комунальних послуг) тис. грн. Звітність установ 39 766,942 44 295,322 42 539,258 46 510,088

9 у тому числі батьківська плата тис. грн. Звітність установ 3 345,01 3 567,554
продукту

1
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах 
естетичного виховання, – всього осіб Звітність установ 1 352 1 597 1 352 1 597

2 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб Звітність установ 88 88 88 88
ефективності

1 чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб Розрахунок 5 6 5 6

2
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в 
школах естетичного виховання, гривень Розрахунок 24 901,028 27 736,582 26 636,98 29 123,411

3 у тому числі за рахунок батьківської плати гривень Розрахунок 2 094,558 2 233,909
якості
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1

динаміка  чисельності учнів, які отримують освіту у школах 
естетичного виховання у плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього 
періоду % Розрахунок 100 100 100 100

2

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в 
загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах 
естетичного виховання % Розрахунок 8,85 8,85 9,29 9,29
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 796,579 836,408

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ 90,015 94,515
3 музичні інструменти тис. грн. Звітність установ 293,448 308,121
4 інші тис.грн Звітність установ 418,41 439,331

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 
матеріально-технічної бази од Звітність установ 3 3

2
кількість придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ 195 195

3 оргтехніка од Звітність установ 4 4
4 музичні інструменти од. Звітність установ 24 24
5 інші од Звітність установ 167 167

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 21,18 22,239

2
середні витрати на  придбання одиниці іншого  
обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 2,504 2,629

3
середні витрати на придбання одного музичного 
інструменту тис. грн. Розрахунок 12,226 12,837
якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 
матеріально-технічної бази, порівняно з  минулим роком % Розрахунок 100 100

2
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з 
минулим роком % Розрахунок 100 100

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

4211100  
Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)

67 99,7 500,3

Капітальний ремонт приміщення КДШМ № 3, за адресою: 
проспект Володимира Маяковського, 39 500,3 дефектний акт від 02,10,2017 на капітальний ремонт приміщення КДШМ № 3 

 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКА ДИТЯЧА 
ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 3, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА 
МАЯКОВСЬКОГО,39.

67 99,7

ВСЬОГО 67 99,7 500,3
Бюджетний запит 000009777 от 01.01.2018 12:02:01
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