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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020  РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

2.  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 421
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3.  Будівництво' освітніх установ та закладів 4217321  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4.  Мета бюджетної програми на  2018 -2020   роки
4.1.    Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та  реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

4.2.    Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; 
Бюджетний кодекс України;
Рішення Київської міської ради від  12 грудня 2016  року №554/1558   "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 року № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої Рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року  № 
553/1557.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 17.10.2017 № 1279 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»
Наказ Міністерства фінансів України №836 від  26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
5.  Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.    Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018  роках
(тис. грн)

КПКВК* Код Найменування
2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4217321  Будівництво' освітніх установ та закладів 11 500,000 11 500,000 11 500,000

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х Х Х

602400  кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) Х Х 11 500,000 11 500,000 11 500,000 Х

ВСЬОГО 11 500,000 11 500,000 11 500,000

5.2.    Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020  роках
(тис. грн)

КПКВК* Код Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018  роках
(тис. грн)

КПКВК* КЕКВ Найменування
2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4217321  Будівництво' освітніх установ та закладів 11 500,000 11 500,000 11 500,000

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 11 500,000 11 500,000 11 500,000

ВСЬОГО 11 500,000 11 500,000 11 500,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках
(тис. грн)

КПКВК* ККК Найменування
2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ВСЬОГО

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у  2019 -2020 роках
(тис. грн)

КПКВК* КЕКВ Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)
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загальний
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4217321  Будівництво' освітніх установ та закладів

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках
(тис. грн)

КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5) загальний

фонд
спеціальний 

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.  Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках
(тис. грн)

КПКВК* Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4217321  Будівництво' освітніх установ та закладів 11 500,000 11 500,000

1 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних 
закладів 11 500,000 11 500,000

ВСЬОГО 11 500,000 11 500,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках
(тис. грн)

КПКВК* Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у  2016 - 2018 роках

КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд загальний фонд спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4217321  Будівництво' освітніх установ та закладів
Завдання 1 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

затрат

1 обсяг капітальних вкладень на реконструкцію 
загальноосвітніх навчальних закладів тис.грн Рішення КМР,  Розпорядження 

КМДА 11 500,000

продукту

1 кількість навчальних закладів, що планується 
реконструювати од Рішення КМР,  Розпорядження 

КМДА 1,000

2 будівельний об’єм  загальноосвітнього закладу, який 
заплановано реконструювати в звітному періоді куб.м Кошторисна документація 4 855,000

ефективності

1 середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього 
закладу тис. грн. Розрахунок 67 214,200

2 середні витрати на 1 куб. м будівельного об’єму 
реконструкції загальноосвітнього закладу тис. грн. Розрахунок 1,411

3 середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього 
закладу тис. грн. Розрахунок 5,684

якості
1 рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу % Розрахунок 47,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у  2019 - 2020 роках

КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Структура видатків на оплату праці
(тис.грн.)

КПКВК* Найменування видатків

2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)  
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КПКВК* Найменування видатків

 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

фактична 
наявність на 

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х Х
ВСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК* Категорії працівників

2016 рік (звіт) 2017 рік (план) 2018 рік 2019 рік 2020 рік  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фондзатверджено фактично 
зайняті

затверджено фактично 
зайняті

затверджено фактично 
зайняті

затверджено фактично 
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді

Х Х Х Х Х Х Х

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п Назва Коли та яким документом 
затверджена Короткий зміст заходів за програмою

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено]) 2018 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у  2019-2020 роках
(тис.грн.)

№ з/п Назва Коли та яким документом 
затверджена Короткий зміст заходів за програмою

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 4 5 6 7 8 9
ВСЬОГО

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів  капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК* Найменування джерел надходжень Терміни 
будівництва 

Освоєння 
коштів 

2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік 
(проект)

Посилання на пункт, 
розділ МЦП (дата, 

номер та назва 
документа) 

Документ, що 
підтверджує 

належність об`єкта 
до комунальної 

власності 
територіальної 
громади міста 

Києва (крім нового 
будівництва) 

Документ про 
оформлення права на 
земельну ділянку, дата 
та номер рішення КМР 
(тільки в разі нового 

будівництва)

Документ про 
затвердження ПКД 

Підствава для 
виконання робіт 

(розпорядження КМДА 
або дефектний акт, 

дата та номер) 

Спеціальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

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

602400  РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)  

01.08.2003 - 
31.08.2019 22 990 11 500 , 

602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 11 500

ВСЬОГО 11 500

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на  2019 - 2020  (прогнозні) роки
(тис.грн.)

КПКВК* Найменування джерел надходжень
 2019 рік (звіт)

 2020 рік 
(затверджено

) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5

602400  РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)  

ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у  2017  році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки 

Дата: 13.12.2017 Час: 22:55:11

 Аркуш 3 з 4



14. Бюджетні зобов’язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016  (звітному) році
(тис.грн.)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01 2016

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01. 2017

Зміна 
кредиторської 
заборгованості 

(7–6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів Бюджетні 

зобов’язання 
(5+7)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у  2017 - 2018 (поточному та плановому) роках 
(тис.грн.)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування

2017 рік 2018 рік

Затверджені 
призначення

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2017

Планується погасити кредиторської 
заборгованості за рахунок коштів Очікуваний обсяг 

взяття поточних 
зобов'язань (4-6)

Граничний обсяг

Можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2018 

(5-6-7)

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів
Очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань 
(9-10)загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЬОГО 

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках
(тис.грн.)

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

Дебіторська
заборгованість 

на 01.01. 2017

Очікувана 
дебіторська

заборгованість 
на 2018

Причини виникнення 
заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЬОГО 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду
(тис.грн.)

№ з/п Найменування Статті (пункти)
нормативно-правового акта 

Обсяг 
видатків/ 
надання 
кредитів, 

необхідний 
для 

виконання 
статей 

(пунктів) (тис. 
грн)

Обсяг 
видатків/нада
ння кредитів, 
врахований у 
граничному 
обсязі (тис. 

грн)

Обсяг 
видатків/наданн
я кредитів, не 
забезпечений 

граничним 
обсягом (тис. 

грн) (4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового 
акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів 
України №679 від 09.07.2010 , Закон України "Про місцеве самоврядування" 21 000,000 21 000,000

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21 000,000 21 000,000

20000,0 тис.грн необхідно для завершення робіт на об"єкті 091947  реконструкція з добудовою ЗШ №23 
на вул..Путивльскій, 35 (с.Биківня) відповідно до проектно - кошторисної документації та планів виконання 
робіт(п.2 розпорядження КМДА від 06.11.200 № 1969 та розпорядження КМДА від 10.06.2011 № 
954).1000,0 тис.грн вказана сума необхідна для здійснення проектних робіт по 150110 БУД IВНИЦТВО 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ У 20-МУ МIКРОРАЙОНI Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА¶

ВСЬОГО 21 000,000 21 000,000

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та
очікувані результати у 2017 році

Виконаний запланований обсяг робіт. При виділення коштів планується завершити роботи на вказаному об"єкті.

* 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).
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