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І ПІПІП С5АІ 1/1 1 П А  417 І І  -41П З РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА___________________________________________________________________ 94
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис, грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8

Соціальний захист та соціальне забезпечення 150,000 47,700 50,300 52,900

9 4 1 3 2 4 0 Організація та проведення громадських робіт Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація 150 ,0 0 0 47 ,7 0 0 50 ,300 5 2 ,9 0 0

Всього 150,000 47,700 50,300 52,900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(тис, грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

9 4 1 3 2 4 0 Організація та проведення громадських робіт Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Всього

і олова Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Цибульщак 0, Л.______________________________
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.________________________________
(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про 
бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 
2014 року № 1195.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року №648

дата: 0Ь.іи.201В час: 14:44:13

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА_______ _______________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________
(найменування відповідального виконаві.

3. Організація та проведення громадських робіт_____________________ _____________________
(найменування бюджетної програми)

94
квк

________________ 94_________
КВК, знак відповідального виконавця

9413240
кпквк

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки 
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації 
Забезпечення о р г а н іза ц ії громадських та інших робіт тимчасового харктеру для залучення осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та інших категорій осіб

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми 
Конституція України за N9 254/96-ВР від 28.06.96 
Бюджетний Кодекс України за № 2456-УІ від .07.10
ТІак^МінІс^ерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ”Про деяк, питання запровадження програмно-цільового методу спадання та використання місцевих бюджет,в- 
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена р,шенням Кшвсько, м,сько, ради від 03 березня 2016 №116/116.
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходж ення дл я  виконання бю дж етної програми у 2015-2017 роках

КПКВК* Код Найменування загальний
фонд

2015
спеціальний

фонд

рік (звіт) 
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (4+5) загальний
фонд

2016 рік (за 
спеціальний 

фонд

тверджено) 
у т.ч. бюджет 

розвитку 
10

разом (8+9) 

11

загальний
фонд

12

2017 рік 
спеціальний 

фонд 
13

проект)
у т.ч. бюджет 

розвитку 
14

разом (12+13) 

15
1

9413240

2

090501

3
Організація та проведення громадських 
робіт
Надходження із загального фонду бюджету 
ВСЬОГО

4 5

X X 150,000 
150 000

X X

150.000

150.000
150.000

47.700

47.700
47.700

X X

47.700

47.700
47.700

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК* Код Найменування
2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку разом (4+5)

загальний
фонд

8

спеціальний
фонд

9

у т.ч. бюджет 
розвитку 

10

разом (8+9) 

11
1 2

Організація та проведення громадських 50,300 50,300 52,900 52,900

50,300 X X 50,300 52,900 X

ВСЬОГО 50,300 50,300 52,900

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК* КЕКВ Найменування загальний
фонд

2015
спеціальний

фонд

рік (звіт) 
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (4+5)
загальний

фонд

2016 рік (за 
спеціальний 

фонд

тверджено) 
у т.ч. бюджет 

розвитку 
10

разом (8+9) 

11

загальний
фонд

12

2017 рік 
спеціальний 

фонд 
13

проект)
у т.ч. бюджет 

розвитку 
14

разом (12+13) 

15
1 2 3

Організація та проведення громадських
4 5

150,000 150,000
47,700 47,700

2282

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

150.000

150.000

150.000

150.000

47.700

47.700

47.700

47.700

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

Найменування
2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку 

б

разом (4+5) 

7

2016 рік (затверджено)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

11

(тис, грн)
2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

15

Апю /іи 1 з  5



Дата: 1)6.10.2016 час: 14:44:16

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках
(тис, грн)

КПКВК* КЕКВ Найменування 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)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

090501
Організація та проведення громадських 
робіт 50,300 50,300 52,900 52,900

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

50,300 50,300 52,900 52,900

ВСЬОГО 50,300 50,300 52,900

6.4. Наданн я кредитів 3 кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках
(тис. грн)

КПКВК* ККК Найменування
2018 рік (прогноз) 2019 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

ВСЬОГО ______________

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 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)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
150,000 150,000 47,700

1
Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших 
категорій осіб для участі в оплачуваних громадських 150,000 150,000 47,700 47,700

ВСЬОГО 150,000 150,000 47,700 47,700

7.2. Вилатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках
____________________ (тис, грн)

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у т.ч. 

розвитку
пазом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

2 3 4 5 6 7 8
50,300 50,300 52,900

1
Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших 
категорій осіб для участі в оплачуваних громадських 
роботах з метою матеріальної підтримки та додатково

50,300 50,300 52,900 52,900

ВСЬОГО 50,300 50,300 52,900 52,900

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

Одиниця
виміру

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

КПКВК* Показники Джерело інформації загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ооганізація та проведення громадських робіт _____________________ ______________________________________________________________

Завдання 1
Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста
затрат _ 150 000 47.700

1

1

Обсяг видатків 
продукту
кількість залучених осіб осіб. Звітність установ

—

1 470.0001 208,000 ______________

1

1

середні витрати на 1 залученого 
якості
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком

тис. грн.

[ * ___________

Розрахунок

Розрахунок і______________

0,102

444,109

0,231) | 

14,150|

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

А о к у ііі 7 з  5



Дата: 06.10.2016 час: 14:44:13

к п к в к * Показники Одиниця Джерело інформації
2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

виміру
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

2 3 4 5 8 7 8
Організація та проведення громадських робіт

Завдання 1 иплата за виконані роооти залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового 
стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста

1
затрат

продукту
52,941

кількість залучених осіб Іосіб. (Звітність установ _______________ 9ПЯ ППЛ 4ЛП ЛЛЛ^ио.ііии
ефективності ------------------------------------*-------------------------------------^
середні витрати на і залученого тис. грн. (Розрахунок 0,240 0,250 _____________________ і

1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком і% (Розрахунок 100,000 100,000 'і

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК* Найменування видатків

2015 рік (звіт) 2016 рік 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
фактична 

наявність на
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
2

ВСЬОГО
3 4 6 7 9 10 11 12 13 14

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК* Категорії працівників

2015 ік (звіт) 2016 рік (план) 2017 рік 2018 рік 2019 пікзагал ьн їй фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

затверджено 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

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено]) 2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний спеціальний загальний спеціальний
4 5 6 7 8 9

1
Міська цільова програма "Турбота. 
Назустріч киянам" на 2016-2018 роки

2016-03-03 рішенням Київської 
міської ради №116/116

Організація громадських та інших робіт тимчасового харктеру для залучення безробітних, які 
перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій населення 150,000

150,000 47,700

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

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

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний загальний спеціальний
2

ВСЬОГО
4 5 6 7 8 9

12. інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК* Найменування джерел надходжень
2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

2 3 4 5 6 7 я д 10 11 12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)
Аою/ііі З .з 5
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КЛКВК*

І

Найменування джерел надходжень
2018 рік (звіт)

загальним
фонд

спеціальним
фонд

загальним
фонд

спеціальним
фонд

7

Пояснення, що характеризують джерела фінансування 

9 ~

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального
фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/нацання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов’язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному! році

КЕКВ/ККК Найменування

ВСЬОГО

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

(тис.грн.)

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01 2015

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

Зміна
кредиторської
заборгованості

{7-6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

загального
фонду

спеціального
фонду

Бюджетні
зобов’язання

(5+7)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках (тис.грн.)

КЕКВ/ККК Найменування

2016 рік

Затверджені
призначення

Кредиторська
заборгованість

на 01.01.2016

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
фонду

спеціального
фонду

Очікуваний обсяг 
взяття поточних 
зобов'язань (4-6)

2017 рік

Г раничний 
обсяг

Можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2017 

(5-6-7)

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
фонду

спеціального
фонду

Очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(9-10)

і. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках (тис.грн.)

КЕКВ/ККК Найменування

ВСЬОГО

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2015

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2017

Причини виникнення 
заборгованості

заборгованості

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Найменування

ВСЬОГО

Статті (пункти) 
нормативно-правового акта

Обсяг
видатків/
надання
кредитів,

необхідний
для

виконання
статей

(пунктів) (тис. 
грн)

Обсяг
видатків/над 

ання 
кредитів, 

врахований у 
граничному 
обсязі (тис. 

грн)

Обсяг
видатків/надан 
ня кредитів, не 
забезпечений 

граничним 
обсягом (тис. 

грн)(4-5)

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування 
спеціального фонду бюджету у

видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок 
2015 році, та очікувані результати у 2016 році

надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів

Аокуііі 4 з б
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* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 
програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

94_Оболонь5
Бюджетний запит 000006162 от 05.10.2016 10:35:01

Цибульиак О. Л._________________
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
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1. 77879 Оболонська РДА___________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94
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.)

2016 рік 
(затверджено)

2017 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду
Код Найменування 2015 рік (звіт) граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
на2017 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, 
відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

1 2 3 4 5 є 7

941324
Організація та проведення 
громадських робіт 150,000 47,700

ВСЬОГО 150,000 47,700

Зміна [

ІЧУ .5/11
і/’п і т і г *  Г\| 1 ІЛ 1_> г\ Ь і'т м к  « л н ч п < і и и пі і а п т с п ^ о а м п л

О д и н и ц я

виміру Джерело інформації

2017 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017 рік 
ціроекі) З М іі-і и  

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7

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

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

Код Н айм енування

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
ВСЬОГО

Зміна р

Аркуш 1 з 2
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Одиниця

2018 рік 
(прогноз) в 

межах

2018 рік 
(прогноз), 

зміни у разі

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених

2019 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі

_ Джерело інформації доведених передбачення
додаткових

коштів

передбаче
ння

додаткови

№ з/п КПКБК- 1 ЮКсІЗНИКИ виміру індикативних
прогнозних

X
прогнозних

1 2 3 4 5
т а  я п и т е п н я т и н н і  захопи, яких необхідно вжити

показників

6

для забезпечен
7

ня виконання б

показників
8

юджетної прог

х коштів 
9

рами.
: ;™ о Г адж е :н 7 ;;;7 м ;о "ц Г ь о ”еого методу складанням виконаннямюцееих бюджетів проставляються код та назва тимчасово, класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня

2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код
"  самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затверджено, наказом Міністерства

фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ІДибульщак О. Л. ______________
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.____________________
(прізвище та ініціали)

94_Оболо
Бюджетний запит 000006162 від 05.10.2016 10.35.01

06.10.2016 16.55:37
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