
Дата: 2Р.10 2016 Час: 12:45:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

л -7-7070 П А л п л и ги ї їЯ  Р П А|. І И ) Ц  -------------- -- 7-7 _[Я Г І І Н  __________ _____________ ^ _______________ ________ _
'  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

квк

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого юджету державної політики у  відповідних сферах управління.

показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами 
......... ...... загального Фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних _________________ £

3. РОЗПОДІЛ граничного .....................~ ______.......201вр.к(^ ЇТ)--------------------------------------------------Г201Є Рік (затверджено) _ 2 0 1 і р ік|протозІ _ ^

кпквк* Найменування Відповідальний виконавець

Культура і мистецтво

9414030
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи

Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація

281,605
281,605

у * и ч и о и  |мистецькі заклади та захцди  ----------------------------------- ^ ---------------------------------- *--------- Всього 281,605 _________ о о и ,и о и |_____ ______  >- -~л---------- -------------------------— —

________ кпедитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників „а  2018,2013 Роки за бю джетними програмами та лід Р Р ^

4. Розподіл граничного обсягу — в, ...........  ......................................... .  ...................201Ь рік Е5ІЇЇ--------------------------------1 2016 р ік І з д ж е н о Ц  2017 р ік (проект) 2018 рік (прогноз, ■ _ «

350,000
350,000

350,000

400,000
400,000

400,000

422,000
422,000

422,000

2019 рік (прОГг

443,944
443,944

443,944

(тис, грн.)

КПКВК* Найменування 
2

Відповідальний виконавець

Кульіура і

9414030
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи _______________—

Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Всього

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено)
2019 рік (прогноз)

94_Оболонь4 20.10.2016 12:45:17
Бюджетний запит 000005938 от 01.01.2017 0.00.00

АРКУШ 1 3 1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648

Дата: 20.10.2016 Час: 12:45:47

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

7 . 77579 Оболонська РДА
94

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в м іст і Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконаві.

КВК

3. Філармонії, м узичн і колективи і  ансамблі та інш і мист ецькі заклади та заходи---------------------
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2813 роки

^ ф о р м ^ а ^  гроиадян *  естєт“ЧКЄ витовання' Р° 3витОК т3 збагачення ауХОвНОг° потенц'аЛу

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КВК, знак відповідального виконавця

9414030
кпквк

(тис, грн)

кпквк*

9414030

Код Найменування

Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи
Надходження із загального фонду бюджету
ВСЬОГО

2015 рік (звіт)
загальний

фонд

281,605

281,605

спеціальний
фонд___

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (4+5)

281,605

281,605

2016 рік (затверджено)
загальний

фонд

350,000

350,000

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (8+9)

11

350,000

350,000
350,000

2017 рік (проект)
загальний

фонд
12

400.000

400,000
400,000

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку 

14

разом (12+13)

400,000
400,000

5 2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках (тис, грн)

9414030

Код

110103

Найменування

Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи
Надходження із загального фонду бюджету
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний

фонд

422,000

422,000
422,000

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

___________________________ - — - — ------------------ -- —------
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікаці, креди, уваннл бюдж-ту 

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

разом (4+5)

422,000
422,000

2019 рік прогноз)
загальний

фонд
спеціальний 

фонд___
у  т.ч. бюджет 

розвитку
разом (8+9)

443,944

443,944
443,944

(тис, грн)

9414030

КПКВК* КЕКВ Найменування

Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
/-\____ : пг, л о о п іо о і іі'Г п рп у їЯПНИУокремі оаходи 11'-' рс«ьі.оацп ---------
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
всього

2015 рік (звіт)
загальний

фонд

281,605

281,605

спеціальний 
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (4+5)

281,605

281,605

2016 рік (затверджено)
загальний

фонд

350,000

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (8+9)

350,000
100,000
250,000

350,000

2017 рік (проект)
загальний

фонд
12

400,000

150,000

400,000

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

15

400,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках (тис, грн)

ККК Найменування

ВСЬОГО

2015 рік (звіт)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
разом (4+5)

2016 рік (затверджено)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

2017 рік (проект)
загальний

фонд
12

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2013 роках

Ьпплм 1 -> *



(тис, грн)

Найменування

Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів

ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціаль-нии 
фонд

422,000

у  т.ч. бюджет 
розвитку

разом (4+5)

422,000
158,250
263,750

422,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

443,944
166,479

443,944

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (8+9)

11

277,465

кпквк* ккк Найменування

ВСЬОГО

загальний
фонд

2018 рік (прогноз)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
разом (4+5)

(тис, грн)
2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (8+9)

Дата: 20.10.2016 Час: 12:45:47

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках __________________ (тис, грн)

к п к в к *
Підпрограми/

завдання бюджетної програми
загальний

фонд

2015

спеціальний
фонд

ік (звіт) 
у  т.ч. 

бюджет 
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

7

2016 рік (зат

спеціальний
фонд

8

верджено) 
у  т.ч. 

бюджет 
розвитку 

З

разом (7+8) 

10

загальний
фонд

11

2017 рік

спеціальний
фонд

12

проект)

у  т.ч. бюджет 
розвитку

13

разом (11+12) 

14

1 2
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші

281,605 281,605 350,000 350,000 400,000 400,000

9414030

1

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб 
інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу 
ВСЬОГО

281.605

281.605

281.605

281.605

350.000

350.000

350.000

350.000

400.000

400.000

400.000

400.000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми
загальний

фонд

2018 рік

спеціальний
фонд

прогноз) 
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

7

2019 рік (г

спеціальний
фонд

8

рогноз) 
у  т.ч. 

бюджет 
розвитку 

3

разом (7+8) 

10
1 2

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
422,000 422,000 443,944 443,944

1
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб 
інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу 
ВСЬОГО

422.000

422.000

422.000

422.000

443.944

443.944

443,944

443,344

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

Завдання 1

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2016 рік (затверджено)

загальний фонд
спеціальний

фонд

2017 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний

Фонд

Забезпечити'ШфГрмув^яТзадоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

видатки загального фонду на проведення 
культурно-мистецьких заходів
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

Звітність установ

Звітність установ 115,900

продукту
кількість заходів - всього [Звітність установ 3,0001

ефективності
середні витрати на проведення одного заходу - всього |грн [Розрахунок 83 150,0001 116 667,000)

Д ПІАЛ 11 О *»



Дата: 20.10.2016 Час: 12:45:47

1
динаміка кількості заходів в плановому періоді по % 3озрахунок 200,000 150,000

2
динаміка кількості заходів в плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду

% Розрахунок
100,000

3

8.2. Результаті

рівень погашення кредиторської заборгованості

1ВНІ показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

%

КПКВК’ Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації 

4

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

5

спеціальний фонд 

6

загальний фонд

7

спеціальний фонд 

8

9414030

Завдання і

затрат
видатки загального фонду на проведення 
к»питурно-мистеі іьких заходів
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

тис. грн. Звітність установ

тис, грн. [Звітність установ

443,944

продукту
кількість заходів - всього |од
ефективності
середні витрати на проведення одного заходу - всього_

|Звітність установ
3,330

І грн [Розрахунок 140 666,3151 147 980,9631

динаміка кількості заходів в плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду
динаміка кількості заходів в плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду
рівень погашення кредиторської заборгованості

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

110,986

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків

(тис.грн.)

ВСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді _______ _____ _

2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2016 рік

загальний
фонд

фактична 
наявність на

спеціальний
фонд

2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

10

2018 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

14

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорії працівників

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді________

2015 рік (звіт)
загальний фонд

затверджено фактично 
зайняті

спеціальний фонд
затверджено фактично

зайняті

2016 рік (план)
загальний фонд

затверджено фактично
зайняті

спеціальний фонд
затверджено фактично

зайняті

2017 рік
загальний

фонд
спеціальний

фонд

2018 рік
загальний

фонд
спеціальний

фонд

2019 рік
загальний

фонд
спеціальний 

фонд

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

Комплексна міська цільова програма 
"Столична культура 2016 - 2018"____

Коли та яким документом 
затверджена

Рішення Київради від 14.04.2016 № 
323/323 ___________

Короткий зміст заходів за програмою

(тис.грн.)

С п ів  іо о і- г і  ■ м м>п іом- ■ і

загальний
фонд

281,605
281,605

спеціальний 
фонд___

2016 иііс (затверджене])

загальний
фонд

350,000

ВСЬОГО

350,000

спеціальний
фонд

2017 рік (проект)

загальний
фонд

400,000

спеціальний
фонд

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках __________________ (тис.грн.)
2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

№ з/п Назва
Коли та яким документом 

затверджена
Короткий зміст заходів за програмою загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд



Дата: 20.10.2016 Час: 12:45:47

Міська комплексна програма «Столична 
культура і мистецтво на 2011 -2015роки»

Рішення сесії Київської міської ради 
від 23.12.2010 р. №414/5226_______

ВСЬОГО

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

к п к в к * Найменування джерел надходжень

2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

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

Найменування джерел надходжень

2018 рік (звіт)
загальний

фонд
спеціальний 

фонд

2018 рік (затверджено)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2019 рік (затверджено)
загальний

фонд
спеціальний 

фонд

55,200

(тис.грн.)
2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

(тис.грн.)

59,340
59,340

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

13. Аналіз результатів, досягну™, унаслідок використання коштів запального фонду бюджету у 2=16 році, очікує
ипл.іпьтати »» 9П17 ППМіі. обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов’язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 Цвітному) році (тис.грн.)

КПКВК*

9414030

9414030

9414030

КЕКВ/ККК

2210
2240

Найменування

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
ВСЬОГО

Затверджено з 
урахуванням 

змін

282,200
282,200

Касові
видатки/
надання
кредитів

281,605

282,200

282,200
282,200

281,605

281,605

281,605
281,605

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01 2015

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2016

115,886
115,886

115,886
115,886

Погашено кредиторську 
Зміна заборгованість за рахунок коштів

кредиторської 
заборгованості 

(7-6)

-115,886
-115,886

загального
фонду

спеціального
фонду

Бюджетні
зобов’язання

(5+7)

281,605
281,605

281.605
281.605

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

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування

9414030
9414030

2000
2200
2210
2240

2280

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та 
Оплата послуг (крім комунальних)
Дослідження і розробки, окремі заходи ло 
реалізації державних (регіональних) програм

2282

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

2016 рік

Затверджені
призначення

350.000
350.000

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2016

350,000

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
фонду

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

спеціального
фонду

350,000
100,000

2017 рік

Граничний
обсяг

400,000
150,000

Можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2017 

(5-6-7)

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

400,000

загального
фонду

спеціального
фонду

Очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(9-10)

400,000
400,000
150,000
250,000

400,000

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

Дг>іа/ііі Л 1 б



Дата: 20.10.2016 Час: 12:45:47

14.5. Аналіз управління
бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо

упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015 році

їх пілстави та обґрунтування видатків 
спеціального фонду бюджету у 2015 році,

спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 
та очікувані результати у 2016 році

2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз
результатів, досягнутих унаслідок використання коштів

. ідьового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасово, класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджено, наказом Міністерства 

~  Г = = = » а н с і в  України від 02 грудня -  року Н. -

Голова Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської 
пайснксї а місті Києві державної адміністрації

Цибульщак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000005938 от 01.01.2017 0:00:00

Дгнг\/іп ^ “» 4



о я т п г п п м / с и п  о м  і і з с г / ц т с п ^

Наказ Міністерства фінансів України 

17.07.2015 року № 848

Дата: 20.10.2016 Час: 12:46:37

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

1. 77879 Оболонська РДА___________________ _________________________
- (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.)

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)

_  " " 7
Код Найменування 2015 рік (звіт)

2016 рік 
(затверджен

о)
граничний

обсяг
необхідно 

додатково + 
6

1 2
Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі

3

350,000 400,000 150,000

2210
2240

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар_____________________
Оплата послуг (крім комунальних) 

---------------------------------- ВСЬОГО

100,000
250.000
350.000

150.000
250.000
400.000

50,000
100,000
150,000

На закупівлю предметів, метеріалів для проведення Новорічно-Різдвяних заходів 2017 року

На проведення Новорічно-Різдвяних заходів 2017 років ______________

.них показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти

Аркуш 1 з З



Дата: 20.10.2016 Час: 12:46:37

94140 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

провд . „ ,  зата— р ж а .,»  та «в заходів а райо.і ,Н«орічио-різ«™ і завод»

„  „ о д а ™ »  в и д а т к и ,  —  •  • - *  — “  И ” 8 -2 ™  Р<" "  ”  ................................ ..2.2. Додаткові видатки / надання кредитів

Код Найменування

І 1 ------------------------- 2
----------------------------- ВСЬОГО

(тис.грн.)

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) Обґтшп/вання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов’язкове 
0 Г с = я Н: Г н ^ и Нв°нийЯдоДку м е н т , відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах,

ЯКОСТ І _______________ _____________________________
■ динаміка кількості заходів в плановому періоді по 

відношенню до фактичного показника попереднього

періоду

Аркуш 2 з З
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