
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________________________’______  49 ____________37405111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (КОД ТИПОВОЇ ВІДОМЧОЇ к л ас и ф ікац ії (КОД 3 3  Є Д Р П О У )

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

2. Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація 491
(найменування відповідального виконавця) (код Іипової відомчої класифІкацп

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

4916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх  числа 26000000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 ",Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Постанова КМУ №  515 від 01.06.2020 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Укравїни від 15 листопада 2017 р N9 877"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №  24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. N9 615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" 
Протокол від 07.09.2021 №2 засідання Київської міської комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 N9 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N9 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

37405111
(код за ЄДРПОУ)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 зік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  ч и сл і  

б ю д ж е т  

р о зв и т к у

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  чи сл і 

б ю д ж ет  

оозвит ю /

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  чи сл і 

б ю д ж ет  

р о зви т к у

разом
(1 1 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходж ення а  загального фонду бюджету X X X X X X

Власні надходж ення бюдж етних установ 
(розписати за видами надходжень)

X X X

Інш і надходж ення спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень)

X 3  856682 3 856 682 3  856 682 X 644 892 644 892 644 892 X 552 765 552 765 552 765

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво / капітальний ремонт 
/ реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, 
будівництво / придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, виготовлення 
проектно-кошторисної документації

3  856 682 3  856 682 3  856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765

П овернення кредитів до бюджету X X X

УСЬОГО 3 856 682 3 856 682 3 856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:
(грн)

Код Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  ч и с л і  

б ю д ж е т  

р о зв и т к у

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т о м у  ч и сл і 

б ю д ж е т  

р о зв и т к у

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходж ення із загального фонду бюджету X X X X
Власні надходж ення бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень)

X л:
Інш і надходж ення спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень)

X 584 825 584 825 584 825 X 617 575 817575 617575

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво / капітальний ремонт 
і реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, 
будівництво / придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, виготовлення 
проектно-кошторисної документації

584 825 584 825 584 825 617 575 617 575 617 575

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 584 825 584 825 584 825 617 575 617 575 617 575

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)
НАД

Економічної
класифікації

видатків
Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (11+12)

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

3240 Капітальні трансферти населенню 3  856 682 3 856 682 3 856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765

УСЬОГО 3 856 682 3 856 682 3 856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:
(rP»L

КОД
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
ооз витку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

ут ом у числі 
бюджет  
розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (11+12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
ІЕЕЇЇІ

-------- К5Д--------
Економічної
класифікації

видатків
Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  

розвитку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ом у числі 
бюджет  
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3240 Капітальні трансферти населенню 584 825 584 825 584 825 617 575 617 575 617 575

УСЬОГО 584 825 584 825 584 825 617 575 617575 617 575

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:
ІЕЕЙІ

Код
Класифікації

кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т ому числі 
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  2020 -2022 роках:

,М
№  з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет  
розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (11+12)

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

1

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для 
отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з ІХ числа з метою 
придбання житла для зазначеної категорії осіб.

3 856 682 3 856 682 3 856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765

УСЬОГО 3 856 682 3 856 682 3 856 682 644 892 644 892 644 892 552 765 552 765 552 765

\



2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет  
оозвитю/

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет  
розвитю/

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для 
отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 
придбання житла для зазначеної категорії осіб.

584 825 584 825 584 825 617 575 617575 617 575

УСЬОГО 584 825 584 825 584 825 617 575 617 575 617 575

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

( Ф н )

Маз/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний

Фонд
разом (5+6) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом (8+9) загальний фонд
спеціальний

Ф°"Д____
разом (11+12)

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

Завдання 1 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

затрат

1
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з ЇХ числа, які перебувають на обліку 
громадян, що потребують поліпшення житлових умов

ОСІБ Звітність установ 24 24 52 52 52 52

2
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло

ОСІБ Звітність установ 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000

продукту

1
Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

од. Звітність установ 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2
Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 125,900 125,900 18,600 18,600

3
Загальна площа придбаного на умова співфінансування (за 
рахунок держаного бюджету) житла для дгтей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з ЇХ числа

КВ. М. Звітність установ 21,700 21,700 18,600 1І.600

ефективності

1
Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

ГРН. Звітність установ 17 580,000 17 580,000 29 718,500 29 718,500 29718,000 29 718,000

2
Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 41,966 41,966 18,600 18,600

3
Середня площа придбаного на умовах співфінансування (за 
рахунок держаного бюджету) житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 21,700 21,700 18,600 18,600

якості

1
Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в 
поточному році вирішенні житлові питання

ВІДС. Розрахунок 20,830 20,830 1,920 1,920 1,920 1,920

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
_ _ _ _ ________________________________ ________ ________________ _____________________________ ___________________ ІЇЇЇІ

№  з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело Інформації
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) і

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом (8+9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 1
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для 
зазначеної категорії осіб.
затрат

1
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку 
громадян, що потребують поліпшення житлових умов

ОСІБ Звітність установ 51 51 50 50

2
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло

ОСІБ Звітність установ 1,000 1,000 1,000 1,000

продукту

1
Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ОД. Звітність установ 1,000 1,000 1,000 1,000

2
Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 15,500 15,500 15,500 15,500

3
Загальна площа придбаного на умова співфінансування (за 
рахунок держаного бюджету) житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з  їх числа

КВ. М. Звітність установ 15,500 15,500 15,500 15,500

ефективності

1
Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

ГРН. Звітність установ 37 730,000 37 730,000 39 844,000 39 844,000

2
Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 15,500 15,500 15,500 15,500

3
Середня площа придбаного на умовах співфінансування (за 
рахунок держаного бюджету) житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КВ. М. Звітність установ 15,500 15,500 15,500 15,500

ЯКОСТІ

1
Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з  їх числа від загальної їх кількості, у яких в 
поточному році вирішенні житлові питання

ВІДС. Розрахунок 1,960 1,960 2,000 2,000



9. Структура видатків на оплату праці
___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ІЕЕЇІ

Напрями використання бюджетних коштів
2020 рік (звіт) 2021 рік 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік прогноз)

загальний фонд
спеціальний

фонд
загальний фонд

спеціальний
загальний фонд

спеціальний
Фонд

загальний фонд
спеціальний

Фонд
загальний фонд

спеціальний
фонд

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

УСЬОГО
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:

N2 з/п Категорії працівників
2 0 2 0  р ік (ЗВІТ) 2 0 2 1  р ік  (п лан ) 2022 рік 2023 рік 2024 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
зайнятті

затверджено
фактично
зайняті

1 ---------------------- з ---------------------- 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:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний

Фонд
спеціальний

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

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)

№ з/п
Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний

Фонд
спеціальний

фонд
разом (4+5)

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом (7+8)

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО

12. Об'єкти, які виконую ться в  межах бюджетної програми/підпрогами у  том у  числі за рахунок коштів бюджету розвитку у  2020 - 2024 роках:

Найменування об 'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

реалізації 
об 'асіу  (рік 

початку і 
завершення)

Загальна
вартість
об’єкту

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 р ік  (прогноз) 2024 р ік  (прогноз)

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

земельну ділянку, 
дата та  номер 
рішення КМР 
(тільки в  разі 

нового 
будівництва)

документ про 
затвердження

п к д

підствава для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМДА або 
дефектний акт, 
дата та  номер)

пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень
будівельної
готовності

бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

будівельної
готовності

бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на

бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень
будівельної
готовності

бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(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 19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(ф»)
код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

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

3240 Капітальні трансферти населенню 3 856 682 3 856 682

УСЬОГО 3 856 682 3 856 682

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ (грн)

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік 2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг 

взяття поточних 
зобов 'язань (3-5)

граничний обсяг

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
планового 

бюджетного

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг

загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

зобов 'язань (8-9)

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

3240 Капітальні трансферти населенню 644 892 644 892 552 765 552 765

УСЬОГО 644 892 644 892 552 765 552 765

\



3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

-------- т --------
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Дебіторська
заборгованість
на 01.01.2021

Очікувана
дебіторська

заборгованість
на 2022

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

3240 Капітальні трансферти населенню 3 856 682

УСЬОГО 3 856 682

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

\


