
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

2. М ета  діяльності головного розпорядника коштів місцевого бю джету

Керівницт во і  управл іння  Ш евченківською  районною в м іст і К иєв і державною  адм ін іст рацією
Захищ ат и права і  закон н і інт ереси громадян та держави, забезпечуват и комплексний соціально-економ ічний розвит ок району та реал ізац ію  держ авно ї політ ики у  в ідпов ідних сферах управління.
Виконання державних і  рег іональних програм соціально-економічного та культ урного розвит ку, програм охорони довкілля, п ідгот овку та виконання в ідпов ідних бюджет ів

49________________________________________________________________
(код Тилової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

З .Р озпод іл  граничного обсягу видатків/надання кредитів загального ф онду місцевого бю дж ету на 2019 рік та  індикативних прогнозних показників на 2020 І 2021 роки за бю джетними програмами та підпрограмами

(ф н .)

К од П рограм ної 
кл аси ф ікац ії видатків  

т а  кредитування  
м ісц ев их бю джетів

Найм енування бю джетної програм и/підпрограм и  
згідно  з  Типовою  програмною  класиф ікацією  
видатків та  кредитування м ісцевих бюджетів

В ідповідальний виконавець
Код Ф ункціональної 

класиф ікації видатків та 
кредитування бю джету

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
О рган ізац ія  та проведення гром адських робіт 8 272 20 000 20 000 21 12С 22 176

491 32 1 0 Організація та проведення громадських робіт Шевченківська района в місті Києві 
державна адміністрація 1050 8 272 20 000 20 000 21 120 22 176

УС Ь О ГО 8 272 20 000 20 000 21 120 22 176

4. Р озподіл  граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального ф онду м ісцевого бю дж ету на 2019 р ік  т а  індикативних прогнозних показників  на 2020 і 2021 роки за бю дж етним и програмами та підпрограмами

К од П рограм ної 
кл аси ф ікац ії видатків  

та  кредитування  
м ісц ев и х  бю джетів

Найм енування бю джетної програм и/підпрограм и  
згідно  з Типовою  програм ною  класиф ікацією  
видатків та кредитування м ісцевих бю джетів

В ідповідальний виконавець
Код Ф ункціональної 

класиф ікац ії видатків та 
кредитування бю джету

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
О рган ізац ія  та проведення гром адських робіт

4 913210 Організація та проведення громадських робіт Шевченківська района в місті Києві 
державна а д м ін іс тр а ц ія /-^ 1050

УС Ь О ГО

З аступник голови Ш евченківської районної в місті Києві 
д ерж авн о ї адм іністрац ії

(підпис)

Н ачальник Ф інансового управл іння Ш евченківської районної в 
місті Києві держ авн о ї адміністрації'

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С . В.

Бюджетний запит 000014035 від 01.01.2019 00:00:00
(підпис) (прізвище та ініціали)



)

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

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

1. Ш евченк івська  районна в м іст і К иєв і державн а  адм ін іст рац ія  49
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Ш евченківська  района а м іс т і К и є в і де рж гон з адм ін іст рац ія________________________________________________ 491
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. О рган ізац ія  т а проведення гро м адських ро б іт  4913210
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |(код Програмної класифікації видатків та кредиту ванн

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

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення організації' та проведення робіт

3) підстави для реалізації' бюджетної програми 
Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільеого методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 N» 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм І результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне 
забезпечення ’  "
Рішення сес ії Київської міської ради від 3.03.2016 року N9 116/116 "Про затвердження міської цільвої програми "Турбота. Назустріч киянам’  на 2016-2018 роки"
Рішення сесГЇ Київської міської ради від 21.12.17 року N9 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 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 ї ї 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 8 272 X X 8 272 20 00С X X 20 00С 20 00С X X 20 00С
УСЬОГО 8 272 8 272 20 00С 20 00С 20 00С 20 0 00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:
(грн)

Код Найменування 2020 рік (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 21 12С X X 21 12С 22 17Є X X 22 176
УСЬОГО 21 12С 21 12С 22 176 22 176

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

(фн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 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 ї ї 12 13 14

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

8 272 8 272 20 000 20 000 20 000 20 000

УСЬОГО 8 272 8 272 20 000 20 000 20 000 20 000

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

Код
Класифікації
кредитуванні

бюджету

Найменування
2017 рік (звіт)

загальний спеціальний у  т.ч. бюджет \ разом (3+4)

2018 рік (затверджено)

загальний спеціальний у т.ч. бю д ж ет разом (7+8)

2019 рік (проект)

загальний спеціальний І у т.ч. бюджет | разом (11+12)



фонд фонд розви п фонд фонд розвитку
________  ^ фонд фонд розвитку _ |

1 2 ------------а----------- 4---------- — *— І 7------------ -------------9------------ 10 І— ------- 44----------- 48---------- ----------- 4а---------- 14
УСЬОГО ______ □_______ I

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

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування
2020 рік (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

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

21 120 21 120 22 176 22 176

УСЬОГО 21 120 21 120 22 176 22 176

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

(ф н )
Код

Класифікації
кредитуванні

бюджету

Найменування
2020 рік (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 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 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 ї ї 12 13 14
1 Забезпечення організації та проведення робіт 8 272 8 272 20 00С 20 00С 20 00С 20 ООС

УСЬОГО 8 272 8 272 20 000 20 000 20 000 20 000

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

(фн)
N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (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 Забезпечення організації та проведення робіт 21 12С 21 120 22 176 22 176

УСЬОГО 21 120 21 120 22 176 22 176

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

М» з/п Показники Одиниця
виміру

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

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 ї ї 12 13
Завдання 1 З а б е зп е ч е н н я  орган ізац ії та  про веденн я р о б іт

затрат
1 Обсяг видатків І тис. грн. |бюджет | 8,272) | 8,272| 20,000| | 20І 20.000І | 2С

продукту_______________________________________________ ______________________________________________________________
1 кількість працівників, осіб |осіб. | Звітність установ | 178,000| | 178.000( 100,000| | 100.000І 100.000І | 100.00С

ефект ивност і
1 середні витрати на одного працівника, грн. грн.; Розрахунок 200,000 200,00С 200,ООС 200,00С
2 середні витрати на одного працівника, грн. тис. грн. Розрахунок 0,046 0,046

якост і
1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком |%  ІРозрахунок | -40.000І | -40.000І 250.000І І 250.000І 100 000І І 100 ООС

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



N4 з/п Показники Одиниця
виміру

Джерел /ормацм 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

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 З аб езп еченн я о р га н іза ц ії та  проведення робіт

затрат

1 Обсяг видатків тис. грн. бюджет 21.12СІ 21.12 22,176| 22,176
продукту

1 кількість працівників, осіб осіб. Звітність установ 100,000 100.000І юо.оооі 100,000
ефект ивності

1 середні витрати на одного працівника, грн. _____ Розрахунок 211,200| 211,200 221.760І 221,760
якості

1 динаміка залучених осіб, у  порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 100.000| 100.0001 юо.оооі 100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

________ _________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)
Найменування видатків 2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

фактична 
наявність на 

16.10.2018

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
УСЬОГО
е т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

ВСЬОГО
е 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:

Ми з/п Категорії працівників 2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 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

1 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

11. 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:

(гри.)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної 

програми
Коли та яким документом 

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

загальний фонд спеціальний
фонд разом (4+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 Турбота. НазустрК 
киянам" на 2016-2018 роки 8 272 20 000 20 000 20 000

УСЬОГО 8 272 20 000 20 000 20 000

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

(ф Н .)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної 

програми
Коли та яким документом 

затверджена
2020 рік (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 11

1 Міська цільова програма Турбота. 
Назустріч киянам" на 2016-2018 роки 21 120,000 21 120.00С 22 176,000 22 176,000

УСЬОГО 21 120,000 21 120,000 22 176,000 22 176,000

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

Найменуванні об'єкта відповідно до проектно- 
копі юрисної документації

Строк
реалізації

Загальна
вартість

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

| Спеціальний | Рівень [ Спеціальний | Рівень | Спеціальний | Рівень | Спеціальний | Рівень 1 Спеціальний! Рівень

Посилання на 
пункт, розділ

Документ, ЩО 
підтверджує

Документ про 
оформлення

Документ про 
затвердження



об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

об'єкту фонд (у Т.Ч.
бюджет

розвитку)

будівелг 
готовке 
об'єкта н- 

кінець 
бюджетного
періоду, %

фонд (у т.ч.
бюджет

розвитку)

будівельної
ГОТОВНОСТІ
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд (у т.ч.
бюджет

розвитку)

будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд (у т.ч.
бюджет

розвитку)

вельної 
овності 

об'єкта иа 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

фонд (у Т.Ч.
бюджет

розвитку)

будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

МЦП (дата, 
номер та назва 

документа)

належність об'єкта 
до комунальної 

власності 
територіальної 
громади міста 

Києва (крім нового 
будівництва)

права на
земельну ділянку, 

дата та номер 
рішення КМР 
(тільки в разі 

новою 
будівництва)

п к д

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

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:
(фН.)

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

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

10 000 8 272 8 272

УСЬОГО 10 000 8 272 8 272

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

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018 рік 2019 рік

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 11 12

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

20 000 20 000 20 000 • 20 000

УСЬОГО 20 000 20 000 20 000 20 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(фн.)

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

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

10 000 8 272

УСЬОГО 10 000 8 272

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 ра 
результати у 2017 році.

надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виаслі/ :ористання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році,

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

та  очікувані



)

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

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

1. Ш евченківська районна  в м іст і К иєв і державна адм ін іст р ац ія  ________________________________ 49 _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Ш евченківська района в м іст і Києв і державна адм ін іст рац ія  _________________________________ 491__________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (кед Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. О рганізація т а проведення громадських робіт
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

_______________________________4913210
| (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

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 2017 рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено)

2019 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)

граничний
обсяг

необхідно 
додатково ♦

1 2 3 4 5 є 7

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

8 272 20 000 20 000 20 000 Кошти необхідні для організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які 
перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

ВСЬОГО 8 272 20 000 20 000 20 000

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

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

2019 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Забезпечення організації та проведення робіт
затрат

1 Обсяг видатків | тис. грн. | бюджет | 20| 4С
продукту

1 кількість працівників, осіб І осіб. | Звітність установ | 100| ЮС
ефективності

1 середні витрати на одного працівника, грн. | грн.; (Розрахунок | 200| 40С
ЯКОСТІ

1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % (Розрахунок | 100| ЮС
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.
4913210 Організація та проведення громадських робіт

140 безробітних працівників, які стоять на обліку в Центрі зайнятості Шевченківського району не зможуть отримати заробітну плату за виконані громадські роботи тимчасового характеру

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

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету /  код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково ♦

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм.
21 120 22 176



N

не віднесені до заходів розвит ку
________ І

ВСЬОГО 21 120| 22 17б|

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

Не з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
Індикативних 
прогнозних 
показників

2020 рік 
(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
Забезпечення організації та проведення робіт
затрат

1 Обсяг видатків тис. грн. бюджет 21,12 22.176І
продукту

1 кількість працівників, осіб осіб. Звітність установ юо| ____________ __________________
ефективності

1 середні витрати на одного працівника, грн. грн.; | Розрахунок 211,2 221,761
якості

1 динаміка залучених осіб, у  порівнянні з попереднім роком % І Розрахунок _______________1°о!_______________ ____________ !° ° І_______________
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
(тис.грн.)

к п к в к Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено)

2019 рік 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
Заступник голови Шевченківської ___________________
районної в місті Києві державної ----------------------------
адміністрації

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Миколаенко Ю. І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний » ки т  000014035 від 01.01.2019 0000:00
(ПІДПИС) (прізвище та ініціали)


