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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1 .Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

________________________________ 44_____________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

______________________________441________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

З.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),в сім'ях патронатного вихователя_______________________
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

___________________________4411060__________________
[(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми /  підпрограми на 2019 -2021 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях

2) завдання бюджетної програми І підпрограми
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс україни, наказ міністерства фінансів України яПро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. N9836 Рішення 
Київської міської ради від 11.02.2016№90/90 *Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2016-2018 рокия 

б.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:
(гри)

Код Найменування
2017 рік (звіт) 201 врік (затверджено) 2019рік (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 в 7 8 9 10 ї ї 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 33 819 X X 33 819 31 400 X X 31 400 X X

602400 кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) X X X 16 000 16 000 16 000

УСЬОГО 33 819 33 819 31 400 31 400 16 000 16 000 16 000

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:
__________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ _______ (гри)

Код Найменування
2020рік (прогноз) 2021 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
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

602400 кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) X 16 896 16 896 16 896 X 17 741 17 741 17 741

УСЬОГО 16 896 16 896 16 896 17 741 17 741 17 741

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування
2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (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)

і 2 3 4 5 є 7 8 9 10 ї ї 12 13 14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33 819 33 819 16 400 16 400
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 000 15 000

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 16 000 16 000 16 000

УСЬОГО 33 819 33 819 31 400 31 400 16 000 16 000 16 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:
(ф н)

Код
Класифікації 
кредитуванн 
я бюджету

Найменування
2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (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 є 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:
(фн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування
2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціаль-ний
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
2210 І Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
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2240 Оплата послуг (крім комунальних)

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 16 896 16 896 16 896 17 741 17 741 17 741

УСЬОГО 16 896 16 896 16 896 17 741 17 741 17 741

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:
<фн)

Код
Класифікації 
кредитуванн 
я бюджету

Найменування
2020рік (прогноз) 2021 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
УСЬОГО

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік 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

1
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим 
будинкам сімейного типу для вирішення 
матеріально-побутових проблем

33 819 33 819 31 400 31 400 16 000 16 000 16 000

УСЬОГО 33 819 33 819 31 400 31 400 16 000 16 000 16 000

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:
(фН)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020рік прогноз) 2021 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

1
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим 
будинкам сімейного типу для вирішення 
матеріально-побутових проблем

16 896 16 896 16 896 17 842 17 842 17 842

УСЬОГО 16 896 16 896 16 896 17 842 17 842 17 842

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

^результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Одиниця
виміру

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)

№з/п Показники Джерело інформації
загальний фонд спеціальний

фонд разом (5+6) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (8+9) загальний

фонд
спеціальний

фонд разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Надання щ орічної д о д атко в о ї ф ін ан со в о ї допомоги дитячим будинкам сімейного типу для виріш ення матеріально-побутових проблем

затрат
1 Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради 33,819 33,819 31,400 31,4 16,000 16

продукту

1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного 
типу

будинки 
сімейного типу Звітність установ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ефективності
і Середні витрати на один будинок грн Розрахунок 33 818,590 33 818,590 31 400,000 31 400,000 і 16 000,000 16 000,000

якості
1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок 73,946 73,946 92,353 92,353 ] 50,955 50,955

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Одиниця
виміру Джерело інформації

2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

№з/п Показники
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

затрат
і Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради ■х

продукту

1
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного 
типу

будинки 
сімейного типу Звітність установ

ефективності
1 Середні витрати на один будинок грн Розрахунок

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

Э.Структура видатків на оплату праці
(фН)

Найменування

2017рік (звіт) 2018рік 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд
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<

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в с ь о г о
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п КатегорП працівників

2017рік (звіт) 2018рік (план) 2019рік 2020рік 2021 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

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Усього штатних одиниць

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

X X X X X X X

И.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми: 
1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(фн-)

№з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким документом 
затверджена

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено]) 2019рік (проект)

загальний фонд спеціальний
фонд разом (44-5) загальний фонд спеціальний

фонд разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд разом (10+11)

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

1
Міська цільова програма "Діти. Сім’я. 
Столиця на 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 
11.02.2016 №90/90 Про 
затвердження міської цільової 
програми "Діти. Сім"я. Столиця на 
2016-2018роки". 33 819 33 819 31 400 31 400

УСЬОГО 33 819 33 819 31 400 31 400

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:
(фн.)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким документом 
затверджена

2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд разом (6+7) загальний фонд спеціальний

фонд разом (9+10)

1 2 4 6 7 8 9 10 ї ї
УСЬОГО

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкту

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Посилання на 
пункт, розділ 
М ЦП (дата, 

номер та назва 
документа)

Документ, що 
підгвердкує 

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

п к д

Підсгваза для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМДА або 
дефектний акт, 
дата та номер)

Спеціальний 
фонд (у т.ч. 

бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 

готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (у т.ч. 

бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 

готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спаді альний 
фонд (у т.ч. 

бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 

готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Спеціальний 
фонд (у т.ч. 

бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 

готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

Спеціальний 
фонд (у т.ч. 

бюджет 
розвитку)

Рівень 
будівельної 

готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13-Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн.)

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01 2017

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2018

Зміна
кредиторської

заборгованості
(6-5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні
зобов’язання

(4+6)
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 34 000 33 819 33 819

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування
УСЬОГО 34 000 33 819 33 819

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:
(фн.)

і Клл
2018рік 2019рік |
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Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету /  код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування Затверджені
призначення

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2018

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів Очікуваний обсяг 
взяття поточних 
зобов'язань (3-5)

Граничний обсяг

Можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2019 

(4-5-6)

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів.
Очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань 
(8-10)

загального
фонду

спеціального
фонду загального фонду спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 31 400 31 400

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 16 000 16 000
УСЬОГО 31 400 31 400 16 000 16 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
( г р к )

Код
Економічної 
класифікації 

\ видатків 
бюджету /  код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2019

Причини виникнення 
заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 34 000 33 819

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування
УСЬОГО 34 000 33 819

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван 
результати у  2017 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської 
районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульщак О. Л.__________________
(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.________________________
(прізвище та ініціали)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація__________________________________________________________  ______________________________ 44________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація__________________________________________________________  ______________________________ 441________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях____________________________________
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн_)

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2017рік (звіт) 2018рік
(затверджено)

2019рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)граничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 33 819 16 400 5 500 Тюль на вікна - 3000,0 грн., терка-насадка для комбайну - 2500,0 грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 000 8 500 Заміна кухонної стільниці - 3000,0 грн, заміна ущільнення вікон - 5500,0 грн

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 16 000

ВСЬОГО 33 819 31 400 16 000 14 000

__________________________ 4411060___________________
|(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації 2019рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2019рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради 16 ЗО
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 16 000 30 000
якості

1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок 50,955 95,541
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(фн-)

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 рокахіндикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково -і-

1 2 3 4 5 6 7

2210
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 16 896 17 741

ВСЬОГО 16 896 17 741
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Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації'

2020рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2020рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2021 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
затрат

1 Обсяг фінансових ресурсів тис. грн. Рішення Київради
продукту

1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу
будинки 

сімейного типу Звітність установ
ефективності

1 Середні витрати на один будинок грн Розрахунок
якості

1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК Найменування 2017рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено)

2019 рі к (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

Голова Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Цибульщак О. Л
(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.
(підпис) (прізвище та ініціали)
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