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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секретаріат) ) _ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Мета діяльності головного ро:апорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада утворює Секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності радU, ії органів, депутатів.

З.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

кпквк• І Найменування І Відповідальний виконавець 201 б рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
1 І 2 І з 4 5 б 7 8

Державне управління 62 232,500 81 618,500 81 844,600 86 673,500 91 007,200І Організаційне, інформаційно-аналітичне та І Київська міська рада (Секретаріат)0110150 матеріально-технічне забезпечення діяльності 62 232,500 81 618,500 81 844,600 86 673,500 91 007,200
Київської міської ради (Секретаріат)

Всього 62 232,500 81 618,500 81 844,600 86 673,500 91 007,200

4.Розподіл граничного обсяrу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 201 В рік та індикативних прогнозних показників на 2019 І 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(Т'1С. грн.)

кпквк- І Найменування і Відповідальний виконавець 201 брік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
1 І 2 І з 4 5 б 7 8

Державне управління І Організаційне, інформаційно-аналітичне та І Київська міська рада (Секретаріат)0110150 матеріально-технічне забезпечення діяльності 7 767,300 9 895,000 388,100 411,000 431,500
Київської міської рад~, (Секретаріат)

Всього 7 767,300 9 895,000 388,100 411,000 431,500

• До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчесоеот 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 дnя бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня
2014року № 1195.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

Хацевич І. М.
(прізвище та ініціатt)

Нарубалюк І. П.
(прізвище та ініціат1)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів Україн~, ЗО.09.2016 № 861}

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розПОрядн~,ка коштів місцевого бюджету)

01

2.Київська міська f)_ад_а_ (Ceкpemapiaml

квк

011
(найменування відповідальною виконавu КВК, знак відповідального виконавця

З. йреянізгиійне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міськоїради
(Ceкpemapiaml 0110150

(найменування бюджетно! програми) кпквк

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1.Мета бюджетноі програми, строки її реаnізацїі
Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяпьності Київської міськоїради, ії органів та депутатів

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної проrрами

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

2016рік {звіт) 2017рік (затверджено} 2018рік {nроек.т)
кпквк• Код Найменування аагальнив спеціальний ут.ч. бюджет разом (4+5} загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом (8+9) аагвпьний спеціальний у т.ч. бюджет разом (12+13)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 з 4 5 6 т 8 9 10 11 12 13 14 15

Організаційне, інформаційнrг-аналітичне та
матеріально-технічне забезпе•1ення 103,200 103,200 470,000 470,000 388,100 388,100
діяльності Київської міськоїради

0110150 (Секретаріат)
Надходження із загального фонду бюджету х х х х 388,100 х х 388,100

250103ІЮ Плата за оренду майна бюджетних установ х 103.200 103.2ІЮ х 470.000 470,00-~ х
всього 103,200 103,200 470,000 470,000 388,100 388,100

(тис. грн)

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 ~2020 роках
, .. ,

2019рік (прогноз) ZО20рін (прогноз}
КПКВК' Код Найменування загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом {4+S) загальний спеціальний ут.ч. бюджет разом (8+9)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Організаційне, інформаційно.аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення 411,00Q 411,0QQ 431,500 431,500діяльності Кuі'вської міськоїради

0110150 (Секретаріат)
Нелхоцження із загальною фонду бюджету 411.000 х х 411.000 431,500 х х 431,500
всього 411,000 411,000 431,500 431,500

(тис. rрн)

б.Видатки/надання КредИтіВ- за кодами екОномічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 ·2018 роках

2016рік (звіт) 2017рІк (затверджено) 2018рік (проект)
КПКВК' КЕКВ Найменування загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом (4+5) загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом (8+9) загальний спеціальний у "=· ч. бюджет разом (12+13)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвиткr фонд фонд розвитку
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення 81 844,600
діяльності Київської міськоїради

0110150 (Секретаріат) 62 232,500 7 767,300 69 999,800 81 618,500 9 8[15,000 91 513,500 388,100 82 232,700
2111 Заробітна плата 24142,200 24 142,200 34 311.400 34 311.400 33 402.100 33 402.100
2120 Нарахування на оплату праці 5 448,300 5 448,300 7 548.500 7 548.500 7 348.500 7 348.500
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1752.000 1 752.000 1 484,500 1 484,500 1 673,700 1 673,700
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21 784.600 21 784.600 28 010.100 28 010.100 27 820.900 27 820.900

{!~_с. rрн)

Аркуш 1 з В



2800 Інші поточні видатю, 1 750,000 103,200 1 853,200 2 750,000 470,000 3 220,000 2 750,000 388,100 3 138,100
2250 Видатки на відрядження 13,400 13,400 5,000 5,000 5,000 5,000
2271 Оплата теплопостачання 3 892,000 3 892,000 3 400,000 3 400,000 4 624,700 4 624,700
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 212,000 212,000 262,000 262,000 328,700 328,700
2273 Оплата електроенерпї 3 238,000 З 238,000 3 680,000 З 680,000 З 724,000 З 724,000

Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 167,000 167,000 167,000 167,000

2282 розвитку
Придбання обладнання і предметів 7 664,100 7 664,100 9 425,000 9 425,000

3110 довгострокового користування
всього 62 232,500 7 767,300 69 999,800 81 618,500 9 895,000 91 513,500 81 844,600 388,100 82 232,700

дата: 10.11.2017 Час: 14:54:26

6.2.Надання кредитів за кодамt1 класифікаціі кредитування бюджету у 2016 ·2018 роках

201брік {звіт} 2017рік (затверджено) 2018рік (проект)
кпквк· ккк Найменування загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І азом {4+s) загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет j азом (B+g) загальниІ1 І спеціальний Іу т.ч. бюджет І разом (12+1з)

фонд фонд розвитку р фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку
1 2 3 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 І 14 І 15

всього І І І т т І І І І

(тис. грн)

б.З.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

2019р1к (прогноз) 2020рік (прогноз)
КПКВК' КЕКВ Найменування загальний спеціаль-ний ут.ч. бюджет разом {4+5) загальний спеціальний ут.ч. бюджет разом (8+9)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності Київськоїміськоїради

0110150 (Секретаріат) Вб 673,500 411,000 87 084,500 91 007,200 431,500 91438,700
2111 Заробітна плата 35 Z?2,800 35 372,800 37141,400 37 141,400
2120 Нарахування на оплату праці 7782,100 7782,100 8171,200 8171,200
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 772,400 1 772,400 1 861,000 1 861,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29 462,300 29 462,300 зо 935,500 зо 935,500
2800 Інші поточні видатки 2 912,300 411,000 З 323,300 3 057,900 431,500 З 489,400
2250 Видатки на відрядження 5,300 5,300 5,600 5,600
2271 Оплата теплопостачання 4 897,600 4 897,600 5142,500 5142,500
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 348,100 348,100 365,500 365,500
2273 Оплата електроенерпї 3 943,700 З 943,700 4 140,900 4 140,900

Окремі заходи по реалізації державних
2282 (регіональних) програм, не віднесені до заходів 176,900 176,900 185,700 185,700

розвитку

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
всього 86 673,500 411,000 87 084,500 91 007,200 431,500 91 438,700

(тис. rp~l

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 ·2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
КПКВК' ккк Найменування загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І разом (4+5} заrальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І разом (S+9)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 3 4 І 5 І б І 7 8 І 9 І 10 І 11

всього І І І І І І

(тис. грн)

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 "2018_ роках

2016рІк (звіт} 2017рІк (затверджено) 2018рІк (проект)

кпквк· Підпроrрами/ загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний у т.ч. бюджет
завдання бюджетної програми фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8) фонд фонд розвитку разом (11+12)

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

Організаційне, інформаційно--аналітичне та
матеріально--технічне гвбетвчвння діяльності

0110150 Київськоїміськоїради (Секр1:1тарІат) 62 232,500 7 767,300 69 999,800 81 618,500 9 895,000 91 513,500 81 844,600 388,100 82 232,700

1 Забезпечення діяльності К•Іівської міської рад~, 54 890,500 103,200 54 993,700 74 276,500 470,000 74 746,500
(Секретаріат)

(n1c. rрн)

Аркуw2з 8



Забезпечення проведення кап ітально го рем о нту та
2 придбання обладнання і предметів довгострокового 7 664,100 7 664,100 9 425,000 9 425,000 73 167,2D0 388,100 73 555,300

користування
3 Забезпечення збереження енергоресурсів 7 342,000 7 342,000 7 342,000 7 342,000 8 677,400 8 677,400

всього 62 232,500 7 767,300 69 999,800 81 618,500 9 895,000 91 513,500 81 844,600 388,100 82 232,700

Дата: 10.11.2017 Час: 14:54:26

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 .2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)

КПКВК' Підпрограми/ загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч.
завдання бюджетної програми фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8)

розвитку розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності

0110150 Київської міськоїради (Секретаріат) 86 673,500 411,000 87 084,500 91 007,200 431,500 91 438,700
Забезпечення проведення капітального ремонту та

1 придбання обладнання і предметів довгострокового 77 484,100 411,000 77 895,100 81 358,400 431,500 81 789,900
користування

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 9189.4DO 9 189,400 9 648,800 9 648,800
всього 86 673,500 411,000 87 084,500 91 007,200 431,500 91 438,700

(тис. грн)

В.Результативні показники бюджетної програми

8.1,Результативні показники бюджетної програми у 2016 • 2018 роках

2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 201 Врік (проект)

КПКВК' Показники Одиниця Джерело інформаціївиміру загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний
фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 І 6 7 8 9 І 10
0110150 Організаційне, Інформаційно-анапігичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
Завдання 1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

затрат
1 Кількість шгагних одиниць Іод. uлатний розпис 175,0001 І 190,000 190,0D0/

продукту
1 Кількість отриманих листів. звернень, заяв, скарг /од. Звітність установ 112 300,DOOT т 112 300,000 І 115 000,0001
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів !од. Звітність установ І 3 400,DOOI І 3 0D0,000 3 400,DOOf

ефективності

1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1

ОД. Звітність установ 642,000 591,000 605,000
працівника

2 кількість прийнятих нормашвно-правових актів на одного
ОД. Розрахунок 19,000 16,000 18,000

працівника
3 Витрати на утримання 1 штатно! одиниці тис. грн. Звітність установ 345,400 405,600 416,000

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів
затрат

1
обсяг видатків на оплату енергоноснв та комунальних тис. грн. облікові дані установ (звітність 7 342,000 7 342,000 8 677 400,000
послуг всього, з ню: на оплату: установ)

2 Теnлоnостачання ше. грн. облікові дані установ (звітність 3 892,000 3 400,000 4 624 700,000установ)

3 Водопостачання тис. грн. облікові дані установ (звітність 212,000 262,000 328 700,000установ)

4 Електроенергії тис. грн. облікові дані установ (звітність З 238,000 3 680,000 3 724 ооо.оооустанов)
на погашення кредиторсько'і заборгованості за спожиті

5 енергоносії та комунальні послуги. що склалася на початок тис.грн Звітність установ
року

6 загальна nпоща nрнміщень кв.м облікові дані установ (звітність 19 723,700 19 723,700 19 723,700установ)

7 опалювальна площа приміщень кв.м обпіковІ дані установ (звітність 18 244,000 18 244,000 18 244,000установ)
продукту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні од~шиці, в облікові дані установ {звітність
тому числі: - установ)

2 Теnпопостачання тис. Гкал. облікові дані установ (звітність 2.470 2.457 2.457установ}

3 Водопостачання тис.куб.м облікові дані установ (звітність 24,287 21,218 21,218установ)
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4 Електроенергії ТИС КВТ ГОД
облікові дані установ (звітність 1 666,790 1 830,936 1 724,074
установ)

ефективності
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в Розрахуноктому числі: -
2 Теплопостачання Гкал на 1 м кв. Розрахунок 0,140 0,135 0,135опал пл.
3 Водопостачання кубмна 1 м Розрахунок 1,231 1,076 1,076кв. заг пл.
4 Електроенерrіі кВт год на 1 м Розрахунок 84,500 92,830 87,411

кв. заг пл
якості

1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному Розрахуноквиразі: -
2 Темопостачання % Розрахунок
3 Водопостачання % Розрахунок
4 Електроенерrfі % Розрахунок

Обсяг річної економїї бюджетних кошттв.отоимвног від

5 проведення заходів, що приводять до збереження та ПІС.rрн. Розрахунокекономії енергоресурсів(води,тепла,електроенерпїтощо}
всього

6 :::~~~~~
8
ш;::уян::~~~~~~;~~:~:ованості за спожиті % Розрахунок 100,000 100,000 100,000

Завдання З Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат

1 вартість придбання обладнання та предметів ПІС, грн. кошторис 7 664,100 9 425,000
довгострокового користування
продукту

1 кількість обладнання та предметів довгострокового
ОД. Звітність установ 208,000 114,000

користування, яке планується придбаrn
ефективності

1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання тне. грн. Розрахунок 36,800 82,700
та предметів довгострокового користування- якості
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів

1 довгострокового користування в порівнянні з попереднім % Розрахунок 100,000 100,000
періодом

Дата: 10.11.2017Час: 14:54:26

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019. 2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рІк {прогноз)

КПКВК' Показники
Одиниця Джерело Інформаціївиміру загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 з 4 5 І 6 7 І 8
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
Завдання 1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

затрат
1 Кількість штатних одиниць Іод. штатниr, розпис 190,0001 190,0001

продукту
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ОД. !Звітність установ 121 800,ОООІ 122 400,0001
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. !Звітність установ 3 600,0001 3 780,0001

ефективності

1 Кількість виконаних ластів, звернень, заяв, скарг на 1 од. Звітність установ 640,700 643,900
працівника

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного од. Розрахунок 19,000 20,000
працівннка

3 Витраn, на утримання 1 штатної одиниці гис.трн. Звітність установ 440,500 442,700
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних тис. грн. облікові дані установ 9 189 366,600 9 235 313,433
послуг всього, з них на оплату: (звітність установ)

2 Теплопостачання тне. грн. облікові дані установ 4 897 557,300 4 922 045,087(звітність установ)

3 Водопостачання тне. грн. облікові дані установ 348 093,300 349 833,767
(звітність установ)

4 Електроенергії тис. грн. облікові дані установ 3 943 716,000 3 963 434,580(звітність установ)
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на nоrашення кредиторської заборгованості за спожиг!
5 енергоносії та комунальні послуги. що скпалася на початок тис.грн Звітність установ

року

6 загальна площа nр11міщень кв.м облікові дані установ 20 887,398 20 991,835(звітність установ)

7 опалювальна площа приміщень кв.м облікові дані установ 19 320,396 19 416,998{звітність установ)
продукту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в облікові дані установ
тому числі; - {звітність установ)

2 Теплопостачання тис. Гкап. облікові дані установ 2,602 2,615(звітність установ)

3 Водопостачання П1С.куб.І,І облікові дані установ 22,470 22,582{звітність установ)

4 Електроенерrfі ТІ1С КВТ ГОД
облікові дані установ 1 825,794 1 834,923(звітність установ)

ефективності
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в Розрахуноктому числі: -

2 Теплопостачання Гкал на 1 м кв. Розрахунок 0,143 0,144опал пл.

3 Водопостачання кубмна1мке. Розрахунок 1,139 1,145заrпл.

4 Електроенерпї кВт год на 1 м Розрахунок 92,568 93,031кв. заг пл
якості

1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному Розрахуноквиразі: -
2 Теплопостачання % Розрахунок
3 Водопостачання % Розрахунок
4 Електроенерпї % Розрахунок

Обсяг річної еконоип бюджетних кошпв.отриианот від

5 проведення заходів, що приводять до збереження та тис. грн. Розрахунокекономіі енерГ;Jресурсів(води,тепла,електроенерrії тощо)
всього

6 Відсоток п?.rашення кредиторської заборгованості за спожиті % Розрахунок 100,000 100,000
енергоноси та комунальні послуги. що скп

Завдання З Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат

1 вартість придбання обладнання та предметів тис. грн. кошторисдовгострокового користування
продукту

1 кількість обладнання та предметів довгострокового
ОД. Звітність установкористування, яке планується придбати

ефективності
1 середня вартість витрат на придбання од11ннці обладнання ТІ1С. грн. Розрахунокта предметів довгострокового користування

якості І
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів

1 довгострокового користування в порівнянні з попереднім % Розрахунок
періодом

Дата: 10.11.2017 Час: 14:54:26

9.Структура видатків на оплату праці

2016рік (звіт) 2017рік 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (npornoз}

кпквк- Найменування видатків загальний спеціальний загальний фактична спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
фонд фонд фонд наявність на фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

01.10.2017
1 2 з 4 6 7 9 10 11 12 13 14

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
0110150 магерівпьно-технічне забезпечення дІяльностІ 24142,200 34 311,400 25 938,800

Київської міської ради [Секретаріат)
Премії 12 697,400 14 421,600 10 333,300
Стимулюючі доплати та надбавки 7181,700 10 308,700 6 791,500
Обов'язкові виплати 4 263,100 9 581,100 8 814,000
всього 24 142,200 34311,400 25 938,800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за аагвльним фондом, х х х х х хщо враховані також у спеціальному фонді

(пtс.rрн.)

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах
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Д ата : 10.11.2017 Час: 14:54:26

2016рік (звіт) 20Прік (план) 201Врік 2019рік 2020рік

кпквк• Категорії працівників
заrальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично фонд фонд фонд фонд фонд фонд
зайняті зайнятІ зайняті зайняті

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матерfальнс-технічне забезпечення
діяльності Київськоїміськоїради

0110150 (Секретаріат) 175,00 170,00 190,00 177,00
Інші
Всьоrо штатних одиниць 175,ООІ 170,00 І 190,00 177,ООІ І І І І
Всього штатних одиниць 175,001 170,00 І 190,00 177,001 І І І І

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

11.РеrіональнVмІсцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1.Реrіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Коли та яким документом
2016рік (звіт) 2011рік (затверджено]) 2018рік (проект)

№з/п Назва Короткий зміст заходів за програмоюзатверджена загальний І спеціальний загальний І спеціальний загальний J спеціальний
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 4 5 6 І 7 8 І 9 10 І 11
всього І І І

{н1с._rр~.)_

11.2.РеrіональнUмісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

2019рік (прогноз) 2020.рік (прогноз)
Коли та яким документом Короткий зміст заходів за програмою

загальний j спеціальний загальний J спеціальний
№з/n Назва затверджена

фонд фонд фонд фонд
6 J 7 8 J 951 2 4

І Івсього

(ше.грн.)

12.Інвестиційні проекти та об'єкти каnітальноrо ремонту" які виконуються в межах бюджетноїnроrрами
12.1.Обсяrи та джерела фінансування Інвестмційвих проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 -2018 роках

2016рік {звіт) LVH е•• '····-' Документ, що
підтверджує Документ проналежність об'єкта Підствава для

Посилання на пункт, до комунальної оформлення права на виконання робіт
Терміни. Освоєння розділ МЦП (дата, власності земельну ділянку, дата Документ про (розпорядження КМДАкпквк- Найменування джерел надходжень будівництва коштів Спеціальний Спеціальний Спеціальний номер та назва територіальної та номер рішення КМР затвердження ПКД або дефектний акт,фонд фонд фонд документа) громади міста (тільки в разі нового дата та номер)

Києва (крім нового будівництва)

будівництва)

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

(тис.грн.)

12.2.Обсяrи та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 -2020 (прогнозні) роки

кпквк• І
2020р1к

2019рІк (звіт) (затверджено
Найменування джерел надходжень ) Пояснення, що характеризують джерела фінансування

спеціальний спеціальний
і фонд фонд

1 І 2 3 4 5

(тис.грн.)

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обtрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 • 2020 роки

14.БюджетнІ зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році
(тис.грн.)
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Погаш ено кредиторську

Затвердж ено з Касов і вид атки/ Кредиторська Кредиторська
Зм іна заборгованість за рахунок кош тів

Бю дж етні
кпквк• КЕКВ/ККК Найменування урахуванням надання заборгованість заборгованість кредиторської зобов'язання

змін кредитів на 01.01 2016 на 01.01.2017 заборгованості (5+7)
(7-6) загального спеціального

фонду фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11
0110150 2000 Поточні видатки 62 232,500 59 412,800 59 412,800
0110150 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 29 590,500 29 585,900 29 585.900
0110150 2110 Оплата праці 24142,200 24 142,200 24142,200

2111 Заробітна плата 24 142,200 24 142,200 24 142.2(Ю
2120 Нарахування на оплату праці 5 448.300 5443,700 5 443,700

0110150 2200 Використання товарів і послуг зо 892,000 28 370,000 28 370,000
22і0 Предмети, матеріали. обладнання та інвентар і 752,000 1 727.900 1 727,900
2240 Оплата лоспуг (крім комунальних) 21 784.600 20 884,800 20 864.800
2250 Видатна на вщрядженнн 13,400 10,700 10.7(){)

0110150 2270 Оплата комунальних. послуг та енергоносіїв 7 342,000 5 766,600 5 766,600
2271 Оплата теплопостачання З 892.000 2 772,100 2 772. 100
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 212,000 171.300 171,300
2273 Оплата електроенергп З 238,000 2 823.200 2 823,200

Дослідження і розробки, окремі заходи по
0110150 2280 реалізації державних. {регіональних) програм

Окремі заходи по оеапьацп державних
(регіональних) проrрам, не віднесені до заходів

2282 р{)ЗВІП"-')'

2800 Інші поточні видатки 1 750,000 1 456,900 1 456,900
всього 62 232,500 59 412,800 59 412,800

Дата: 10.11.2017 Час: 14:54:26

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом мІсцевого бюджету у 2017 ~ 2018 (поточному та плановому) роках

2017рік 2018рік

Планується погасити кредиторської Планується погасити
Можлива кредиторської заборrованОсті за Очікуваний

кпквк· КЕКВ/ККК Найменування Кредиторська заборгованості за рахунок коштів ОчІкуваний обсяг кредиторська рахунок коштів обсяг взяття
Затверджені заборгованість ВЗЯТТЯ ПОТОЧНИХ Граничний обсяг заборгованість поточних
призначення на 01.01.2017 зобов'язань (4-6) на 01.01.2018 зобов'язань

загального спеціального (5-6-7) загального спеціального (9-10)
фонду фонду фонду фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0110150 2000 Поточні видатки 79154,500 79 154,500
0110150 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 40 395,900 40 395,900
0110150 2110 Оплата праці 33 111,400 33 111,400

2111 Заробітна плата 33 111,400 33 111,400
2120 Нарахування на оплату праці 7 284,500 7 284.500

0110150 2200 Використання товарів і послуг 37 008,600 37 008,600
2210 Предмет, матеріали, обладнання та інвентар 1484.500 1484.500
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28 010.100 28 010.100
2250 Вндатки на відрядження 5.000 5.000

0110150 2270 Оплата комунальних послуг та енерrоносfів 7 342,000 7 342,000
2271 Оплата теплопостачання 3 400.000 З 400,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 262.000 262.000
2273 Оплата електроенергії 3 680.000 З 680.000

Дослідження і розробки, окремі заходи по
0110150 2280 реалізації державних (регіональних) програм 167,000 167,000

Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не вІднесенІ до заходів

2282 розвитку 167.000 167.000
2800 Інші поточні видатки 1 750.000 1 750,000

всього 79154,500 79 154,500

(шс.rрн.)

14.З,Дебіторська заборгованість у 2016 ~2017 (звітному та поточному) роках
(n,c.rpн.)

КПКВК' КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська І Дебіторська
заборгованість заборгованість
на 01.01.2016 на 01,01. 2017

Очікувана
дебіторська

заборгованість
на 2016

Причини виникнення
заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110150 2000 Поточні видатки 62 232,500 59 412,800 10,100 46,900
0110150 2100 Оплата праці І нарахування на заробітну плату 29 590,500 29 585,900
0110150 2110 Оплата nрацІ 24 142,200 24 142,200

2111 Заробітна плата 24 142,200 24 142,200
2120 Нарахування на оплату праці 5 448,300 5 443,700

0110150 2200 Використання товарів і послуг зо 892,000 28 370,000 10,100 46,900
2210 Предмеn1, матеріали. обладнання та інвентар 1 752,000 1 727,900 10,100 46,900
2240 Оплата послуг (крім комунапьнах) 21 784,600 20 864,800
2250 видатки на відрядження 13,400 10,700

0110150 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 342,000 5 766,600
2271 Оплата теплопостачання З 892,000 2 772,100
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 212,000 171,300
2273 Оплата електроеиерш З 238,000 2 823,200

Дослідження І розробки, окремі заходr, по
0110150 2280 реалізації державних {регіональних) програм

Окремі заходи по реельацп державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282 розвитку
2800 Інші поточні видатки 1 750,000 1 456,900

всього 62 232,500 59 412,800 10,100 46,900

Дата: 10.11.2017 Час: 14:54:26

14.4.Нормативн~nравовІ акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків І надання кредитів загального фонду

Обсяг
видатків/ Обсяг Обсягttадання видатків/нада видатків/наданнкредитів,

Статті {пункти) необхідний ння кредитів, я кредитів, не Заходи, яких 11еобхІдно вжити дnя забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового
№з/п Найменування врахований у аабеапеченийнормативно-правового акта для граничному граничним акта в межах граничного обсяrу

виконання обсязі (тис. обсягом (тис.
статей грн) грн) (4-5)

(пунктів) (тис.
грн)

1 2 3 4 5 6 7
всього

[тис.грн.)

14.5.АналІз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.ПІдстави та обІ"рунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету У 2016 році, та
очікувані результати у 2017 році

•до запровадження програино-ціпьового методу складання та виконання місцееах бюджетів проставляються код та назва тимчасової класнфікацїі видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів Укретни від 14 січня 2011 року
No 11 «Про бюджетну кпасифікацію».
Піспя заnравадження nроrрамно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду nроrрамноі клас11фікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код ТиnовоТ
праrрамної класифікацй видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасовот клас11фікації видатків та~1пування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують псограмно-шльового методу, затверджено! наказом Міністерства фінансів України
вlд 02 rрудня 2014 року No 119S. -

Начальник уnравлІttня фінансового зебеапеченнв та
авинссгі

Хецеемч І. М.
{прізвище та ініціали)

Нарубалюк І. П.
(прізвище та ініціали)

22883141 10.11.2Ql714:54:26
6!0A>(ern,11i3,31>11тD000091153oт01.11.20170:00:00

Аркуш 8 з 8



Дата: 24.11.2017 Час: 16:56:33

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат) 01
( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Додаткові видатки/ надання кредитів загальноrота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

2017рік 2018рік (проект) Об(рунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ,Код Найменування 2016рік (звіт) (затверджено) граничний необхідно відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
обсяг додатково+

1 2 з 4 5 6 7
Організаційне,
інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності Київської міської ради

0110150 (Секретаріат) 53 125,100 72 620,000 71 З21,500 зо 7З4,ЗОО
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 200,
р. №268 та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" суттєво змінено умови оплати праці з
26.05.2017підвищено розмір посадових окладів працівникам секретаріату Київськоі міської ради. Тому з метою збереження заробітної
плати працівників секретаріату Київської міської ради на рівні другого півріччя 2017 року необхідно передбачити додаткову потребу в кошта

2111 Заробітна плата 24142,200 34 311,400 33 402,100 7 645,200 для стимулюючих виплат.
2120 Нарахування на оплату праці 5 448,300 7 548,500 7 З48,500 1 681,900 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21 784,600 28 010,100 27 820,900 4 754,600 Послуги з охорони адміністративної будівлі по вул. Хрещатик 36 на друге півріччя 2018 року.
2800 Інші поточні видатки 1 750,000 2 750,000 2 750,000 1 000,000 Забезпечення потреби у видатках на сплату судового збору.

Придбання обладнання і предметів Потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування необхідна дпя створення поліпшення умов праці, підвищення
3110 довгострокового користування 15 652,600 ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій.

всього 53 125,100 72 620,000 71 З21,500 зо 734,300

(тис.гр_н.)

Зміна резупьтативнихпоказників, які характериз_У!()ТЬ виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
2018рік 2018рік

(проект) в (проект) зміни

№з/п КПКВК" Найменування Одиниця Джерело інформації межах у разі
виміру доведених виділення

граничних додаткових
обсягів коштів

1 2 з 4 5 6 7
НсlС:Підки у разі) якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.ДодатковІ видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

2019рік (прогноз) 2020рІк (прогноз)

Код Найменування індикативні індикативні Обr'рунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно

прогнозні необхідно прогнозні необхідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

показники додатково+ показники додатково+

1 2 з 4 5 6 7
Організаційне,
Інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності Київської міської ради

0110150 (Секретаріат) 75 529,500 79 306,000
2111 Заробітна плата 35 372,800 37 141,400
2120 Нарахування на оплату праці 7 782,100 8171,200
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29 462,300 зо 935,500

_(тис.ген,)

Аркуш 1 з 2



)
2800 І Інші поточні видатки 2 912,300 З 057,900

!,Придбання обладнання і предметів
3110 довгострокового користування

всього

Дата: 24.11.2017 Час: 16:56:33

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів·
2020рік 2020рік

2019рік (лрогноз), в (прогноз),
(прогноз), межах зміни у

№з/п КПКВК' Показники Одиниця Джерело інформації 2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних зміни у разі доведених разі
виміру показників передбачення індикативни передбаче

додаткових х ння
коштів прогнозних додаткови

показників х коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наслідки у разІ якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019·2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
·код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівfТимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» {зі·
змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

З.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

2017рік
2018рік (проект) Обфунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік

кпквк Найменування 2016рік (звіт) граничний обсяг І необхідно (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні
(затверджено) додатково+ додаткові кошти)

1 2 / 3 4 5 І 6 7

~ Хацевич І. М.,__ ,.___

(тис.гр_н.)

забезпечення та звітності На~убалюк І. П.
(прізвище та ініціали)

22883141 24.11.2017 16:56:33
Бюджетний запит (ХХ)ОО9453 от 01.11.2017 0:00:00
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) Аата: 10.11.2017 Час: 16:71:59
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секре_!_аріат) 01
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада ·утворює Секретаріат ради. Секретаріат здійснюс організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, метерівяьно-техяічне забезпечення діяльності ради, ії органів, депутатів.

З.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та Індикативних прогнозних показників на 2019 12020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис, грн.)

кпквк- 1 Найменування І Відповідальний виконавець 2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
1 1 2 І з 4 5 6 7 8

Інша діяльність 85 845,700 94 773,700 28 773,700 30 471,300 31 994,900
0110180 [Інша діяльність у сфері державного управління І Київська міська рада (Секретаріат) 85 845,700 94 773,700 28 773,700 30471,300 · 31 994,900

Всього 85 845,700 94 773,700 28 773,700 30 471,300 31 994,900

4.Розподіл граничного обсяrу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тиС.Гf>НJ

кпквк- І Найменування І Відповідальний виконавець 2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
1 І 2 І з 4 5 6 7 8

Інша діяльність

0110180 · [Інша діяльність у сфері державного управління І Київська міська рада (Секретаріат)

Всього

•До запровадження прсграмно-ціпьового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцев11х бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про
бюджетну класифікацію»,
Після запровадження nроrрамно--цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видвтків та кредмгувавня місцевих бюджетів проставляють код Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджет1в / Тимчасової кпасифікацїї видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-шльового методу, затеердженоі наказом М1н1стерства фінансів Україн» в1д 02 грудня
2014року№1195, ~

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради ----='-'--=_.--=;:;...""'---- ~Х.::а::ц::•::•ис.ч:.;іс.· "-М'------,--,----.,...,--,--,-----------
~~ (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності ~_,,,,,-- Нарубалюк і. П.
~ .с.с.=.:.:..=='-'------~(п-р~і,-в-и_щ_е_т_а7ін~іц~іа_п_и7) _

22883141 10.11.2017 16:23:59
Б10джетю1й аапвг 000009876 от 01.11.2017 0:00:00
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Дата: 10.11.2017 Час: 16:31:44

ЗАТt>ЄРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фІнансіа Україн~, 3().09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська Е_Вд_l!_(СекреГІ}ае}_аІТJl 01
(найменування rоловноrо розпорядника коштів місцевого бюджеrу) квк

2.Киівська міська рада (Ceкperr,_apiam) 011
(найменуванняВідповідального виконаец КВК, знах віДnовідальноrо ваконвеця

З.Інша діяльність Х. с_Ч!_ер/ держав_!!ого._ управління 0110180
(найменування бюджетної програми)

4.Мета бюджотноїпроrрами на 2018 ~2020 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та Інтересів територіальної громадим.Києва

кпквк

4.2.Підставн дnя реалізації бюджетної програми

5.Надхо,4Ження дnя внконання бюджетноі проrрами

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 ~2018 роках
,, •..... ,.,п,

2016рік (звіr) 2.О17рІк (зат8ерджено) 2018рік (npoen)
кпквк• Код НМн.,енунання аашпьний І свеціапьнвй І у т.ч. бюджет ( азом (4+S) загальнttй \ спеціальний l у т.ч. бюджет 1 азом 18+9) загальннf\ \ спешапьчий \У т.ч. бюджет \ азом {12•13)

фонд фонд розвитку Р фонд фонд розеt,mку Р фонд фонд розвитку Р
1 2 з 4 -1 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 ' 11 12 І 13 І 14 l 15

всього І І І І І І ' І І

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 .2020 роках

2019р1к {прогноз) 2020рі1<: {nроrноз}
кпквк- Код Наііменуеання заrальннtІ І спецІальннtІ І у m.ч. бюджет І разом {4•5) заrальний І спеціальний 1 у m.ч. бюджет \ азом (8+9}

фонд фонд розвитку фонд фонд розвt1тку Р
1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11

всього І І І І І г

.!_n,c._rpн)

6.ВндаткиІн3д"ання 11:редttтІв за кодами економіЧНОІ кn3Сифікацfі видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 .201в роках

2016рІк (звіт) 2011рІк (затверджено) 2018рік \проект)
кпквк• КЕКВ Найменування загальний спеціальний ут.ч. бюджет разом (4+5) загальний спеціальний ут.ч. бюджет разом (8+9} заmльннй спеціальн.нй у т.ч. бюджет разо1,1 (12+13)фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Інша діяльність у сфер/ державного

28 773,7000110180 упоавління 85 845,700 85 845,700 94 773,700 94 773,700 28 773,700
Субсидії та поточні трансферти пшвривиствам 85 845,700 85 845,700 94 773,700 94 773,700 28 773,700 28 773,7002610 (установам, організаціям)
всього 85 845,700 85 845,700 94 773,700 94 773,700 28 773,700 28 773,700

(tис. грн)

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

..
2016рік (звіт) 2017рІк (затверджено) 2018рІк (проект)

кпквк· ккк НаtІменуsання загаnьн1-1І1 І спеціапьний І у т.ч. бюджет І разом (4+5} заrаnьннй 1 сnеціальннй \ у m.ч. бюджет l разом (8+9) заrалью,й \ сnеціаnьннй \У т.ч. бюджет \ разом (12+13)
фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 І 14 І 15
всього І І І І І І І І І

Ln1c. грн)

6.3.Вндаткн за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 ·2020 роках

2019рік (nроrноз) 2020рІк (npon<oз)
КПКВК" КЕКВ Найменування загальний спеціаль-ний у т.ч. бюджет разом (4+5) заrальний спеціальний ут.ч.6юджет разом \8+9)фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11
Інша діяльність у сфері державного

0110180 управління 30 471,300 зо 471,300 31 994,900 31 994,900

2610 Субсидії та поточні трансферти nідпрнємстеам зо 471,300 зо 471,300 31 994,900 31 994,900(установам, організаціям)
всього зо 471,300 зо 471,300 31 994,900 31 994,900

(тис. грн)

6.4.Надання кредитів за ходами класифікацfі кредитування бюджету у 2019 .2020 роках

2019~ (прогноз)
(тис. грн)

2020~ік_ (проnwз)-

Аркуш 1 з 5



кпквк· ккк Найменування аагвпьний
фонд

сnеціапьний І у т.ч. бюджет
фонд розвитку разом (4+S) ;і;~=ал"ннй

фонд
5 І 6

спеціальний І у m.ч. бюджет
фонд розвитку

Дата: 10 11.20П Час: 16:31:44

всього 9 І 10

7 .Вндаткк/надання кредитів у розрізІ підпрограм та завдань

7.1.Видаткн/надання креди1ів у розрізі niдnporpaм та завдань у 2016 ~2018_ роках

(rnc. rрн)
2016рік (3віт) 2017рік {затверджено) 2018рІк (проект}

кпквк• nідnроrрамиІ
загальниf, сnецІал~:.ннй ут.ч. загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут. ч. бюджетзавдання бюджетної програми

фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8) фонд фонд разом (11+12)
розвитку розвитку розвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 85 845,700 85 845,100 94 113,700 94 173,700 28 773,100 28173,700

Забезпечення вирішення депутатами Кtйвської міської рад11
1 соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 60 ооо.ооо 60000,000 66 ооо.ооо 66 ооцооо

програм та доручень виборців

2 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів 25 845,700 25 645,700 28 773,700 28 773,700 28 773,700 28 773,700кетееьеот м1ськоТ ради
всього 85 845,700 85 845,700 94 773,700 94 773,700 28 773,700 28 773,700

7.2.Видатки/надання kредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 •2020 роках

2019рІк (nроrноз) 202Орік (проrноз)

кпквк• ПІдnроrрамк/ заrальний сnеціаnьний ут.ч. заrальний спеціальний ут.ч.
завдання бюджетної проrрами фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд 6юджет разом (7+8)

розвитку розвитку
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління зо 411,300 зо 411,300 ЗІ 994,900 31 994,900

1 Забезпечення діяльності громадських прш1малень депутатів 30471,300 зо 471,300 31 994,900 31 994,900Київської міської ради
всього 30 471,300 зо 471,300 31 994,900 31 994,900

8.Результатt1вні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної nроrрами у 2016 "2018 роках

2016рік (звіт) 201Трік (затверджено) 2018рік (npoeiq,)

кпквк- Показники Одиниця Джерело Інформаціївиміру заrальний фонд спеціальний заrальш,й фонд спеціальний загальний фонд спеціальний
фонд фонд фонд

1 2 з 4 5 І 6 7 8 9 10

0110180 Інwа діяльність у сфері державного управління
Завдання 1 Забезпечення вирІwення депутатами Київської міської ради соціально-єкономічних проблем, виконання передвиборних проrрам та доручень виборців

затрат
1 кількість депутатів КІtТвської міськот ради осіб Рішення К1,ївради 120,000 120,000

2 обсяг видатків на виконання програми тис. rрн. Звітність установ 60 ооо.ооо 66 ооо.оео
з обсяг в1щатків на надання матеріальної дonoмorn фіз1,чн11м ТІІС. грн. Звітність установ 29 889,400 31 700,000

особам

4
обсяг видатків по rалузі "Соціальний. захист та соціальна тис. грн. Звfтність установ 736,100 900,000
допомога"

5 обсяг видатків по ranvзi" Освіта• тис. грн. Звітність установ 16 973,600 18 420,000

6 обсяг видатків no галузі " Охорона здоров'я " тис. грн. Звітність установ 657,600 800,000

7 обсяг видатків no rалузі" Культура і мистецтво" твс. грн. Звітність установ 353,100 500,000

8
обсяг в1,датків по rалузі "Ж•пловQ-коиунальному тис. грн. Звітність установ 11 390,200 13 680,000
господарству та благоустрою населених пунктів •
продукту
кількість звернень депутатів до заступника міського rолови -

1
секретаря К•,ївської міської ради щодо надання коштів за ОД Звітність установ 2 294,000 З 500,000
напрямам

кількість звернень установ.організацій по галузі "Соціальний
Звітність установ 1 055,000 80,000

2 захист та соціальна доnомоrа" до депутатів щодо надання од
фінансової дonoмorn

3
кількість заяв фіаичник осіб щодо надання фінансової ОА Звітність установ 31 298,000 34 500,000
допомоги

4
кількість звернень уетанов.оргвнізацій по rалузі • освіта" до ОА Зеіmість установ 721,000 1 450,000
депvтвтів щодо надання Фінансової допомоги

5
.Jлькість звернень установ.організацій по rалузі" Охорона ОА Звітність установ 23,000 120,000
здооов'я • до депутатів щодо надання фінансової дr-noмon,
кількість звернень ус1аное,орrанізацій по rалузі • Культура і

Звіпtk:ть установ 42.000 20,000
6 мt~стецтво • до депутатів щодо надання фінансової од

доnомоrи
кількість звернень устаноз,організацій no rалузі"

7
Ж1плов4,комунальному господарству та благоустрою ОД Звітність установ 453,000 720,000
насепених пунктів • до депутатів щодо надання фїнансової
допомоги
ефflкmивності

Аркуш 2 35



Дата : 10 .11.2017 Час: 16 :3 1 :44

1
середній розмір виділених коштів по nPQ,p<JMІ на одного

ТІ1С. грн, Розрахунок 476,600 550,000
депутата

2
середній розмір витрат матеріальноі допомоги на одну тис. грн. Розрахунок 0,950 0,900
фізичну особу

3
середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та тис. грн. Розрахунок 0,700 11,300
соціальна допомога"

4 середній розмір витрат по галузі "Освіта" ПІС. грн. Розрахунок 23,460 12,700

5 середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я" тис. rрн. Розрахунок 26,435 6,700

6 середній розмір витрат по галузі "_Культура і мистецтво" ПІС. грн. Розрахунок 6,407 25,000

7 середній розмір витрат по rалузі " Житлово-комунальному тис. грн. Розрахунок 25,150 19,000
господарству та блаrоустрою населених пунктів•
якості

1
динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київськоі % Звітність установ 100,000 100,000
міськоі ради

Завдання 2 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради
затрат

1 кількість відкритих громадських приймалень депутата Іод. [Звітність установ І 120,0001 120,0001 І 120,000

ефективності
1 виграти на утримання однієї громадської приймальні Ігис. грн. !Розрахунок І 215,4001 І 239,ВООТ І 239,600

якості
1

динаміка витрат на утримання однієї громадської % Розрахунок 100,000 100,000 100,000
приймальні

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 • 2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рік {прогноз)

КПКВК' Показники
Одиниця Джерело інформаціі

І Івиміру загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 І 6 7 І в
0110160 Інша діяльність у сфері державного управління
Завдання 1 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

затрат
1 кількість відкритих rромадських приймалень депутата од. Звітність установ І І І

ефективності
1 витрати на утримання однієї громадської приймальні тис. грн. Розрахунок І І І

якості
1 динаміка витрат на утримання однієї громадської % Розрахунок І Іприймальні ..

9.Структура видатків на оплату праці
-,·,

2016р1к {звіт) 2017рік 2018рік (проект) 2019рік {прогноз) 2020рік {прогноз}

КПКВК' Найменування видатків загальний спеціальний загальний фактична спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

фонд фонд фонд наявність на фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

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

всього
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом. х х х х х х
що враховані також у сшщіальному фо~щі

(n,c.rpн.)

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

2016рік (звіт) 2017рік (план) 2018рік 2019рік 2020рік

кпквк• КатегорТТ працівників
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично фонд фонд фонд фонд фонд фонд

зайняті зайняті зайняті зайняті

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатних одиниць

з них штатні один~щі за загальним фондом, що х х х х х х х
враховані також у спеціапьнову фонді

11.РегІональнUмІсцевІ програми, які виконуються в межах бюджетної nроrрами
11.1.РеrІональні/мІсцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016- 2018 роках

Коли та яким документом
2016рІк (звіт} 2017рік (затверджено]) 2018рік (проект)

№з/п Назва Короткий зміст заходів за програмою
затверджена загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 4 5 6 7 в 9 10 11

Програма вирішення депутатами київськот
міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016·2019

1 роКІ1
63 438,700

всього 63 436,700

(п1с.rрн.)
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11.2.РегіональнІ/місцеоІ програми, які виконуються в межах бюджотної nро,.,амн у 2019·2020 роках
Цата: 10.11.2017 '-:.:11.: '!S:31:l\4

2019рік (прогноз) 202Ор1~ (nроrноз)
Коли та яким ДОІС)'МОНТОМ Короткий зміст заходів 311 програмою

загальний \ сnеціаnьиий -:iaranьниt\ \ спеціальний
№>Іп Назва затверджена

фонд фонд фонд фонд
6 І 7 8 І 94 5

J
1 2

Івсього

(n,с.грн.)

12.ІнвестиціМнІ nроокти та об'сктн каnІтальноrо ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1.Обсяrи та джерела фінансування інвестиційних прсекгів та об'~ктів капітального ремонту, у 2016 ~ 2018 роках

2016рІк (звіт) -жптртк ~:~-=~::.,
Документ, що
nІдтверд,жує Документ проналежність об'єкта ПІдствава ДПАПосилання на пункт, до комунальної оформлення права на виконання робітТерміни Освоєння розділ МЦП (дата, власності земельну ділянку, дата Документ пре> (розпс>рАДЖення КМДдКПКВК" НаІ'Іменуsання джерел надходжень будів•1нцтва коштів Спеціальний Спеціальний СпецІаnьний номер та назва торнторіальної та нс>мер рішення КМР -:~атвердження ПКД або дефектний акт,фонд фонд фонд документа) громади міста (тільІ(И о разі нового дата та нс>мер)

Києва (крІм нового будІвющтва)

будівництва)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2

~с.грн.)

12.2.Обсяn, та джерела фінансування ІноестицІйннх nроеІСТів та об'єктів каnітальноrо ремонту, на 2019 - 2020 (nроrнозні) роки

2020рІк
2019рІк (зо\r) (затверджено

кпквк• Найменування джерел надходжень ) Пояснення, ще> характеризують джерела фінансування
спеціальний сnецІальнttй

Фонд фонд
1 2 з 4 5

(тис.rрн.}

13.АналІз результатІа, досягнутих унаслІдок використання коштів заrальноrс> фонду бюджету у 2017 році, очІкуванІ результати у 2018 рс>цІ, обr'рунтування необхІдностt передбачення видацІв/налання кредитів на 2019. 2020 роки

14.БюджетнІ зс>бов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кродиторсь,:а заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

Погашено кредиторську

Затверджено з Касові видатки/ Кредиторська Кредиторська Зміна заборгованість за рахунок коштів Бюджетні
КПКВК' КЕКВІККК Найменування урахуванням надання заборгованість заборгованість кредиторської зобоо'язаннR

змін кредитів на 01,01 2016 на 01.01.2017 заборгованості (5+7)(7-6) загального спеціального
фонду фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
всього

(твс.грв.}

14.2.Креднторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та nnановс>му) роках

2017рІк 2018рІк

Планується погасити кредиторської Планується nогаснтн

заборгованості за рахунок коштів Можлива кредиторської заборгованОсті за Очікуваний
КПКВК' КЕКВІККК Найменування Затверджені Кредиторська Очікуваний обсяг кредиторська рахунок коwтів обсяг взяття

заборгованість ВЗЯТТЯ ПОТОЧНИХ. Граничний обсяг заборгованість поточнихпризначення на 01.01.2017 асбов'яаань (4·6) на 01.01.2018 зобов'язань
загального спеціального (5-6•7) загального спеціального (9-10)

фонду фонду фонду фонду

1 2 з 4 5 б 7 в 9 10 11 12 13
всього

(111С.ІJЖ.)

14.З.ДебІТОрська авборговаиість у 2016-2011 (звітному та поточному) роках
..

Затверджено з Касові Дебіторська Дебіторська Очікувана

КПКВК' КЕКВІККК Найменування урахуванням ви.датки/ аабергованіеть заборгованість дебіторська Причини ввнвквення Вжиті заходи щодо погашення заборгованостінадання заборrоввність заборгованостізмін кредитів на 01.01, 2016 на 01.01.2017 на 2018
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

всього

14.4.Норматнвно-nравові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду
(тис.грн.}
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·---- J L--·
Обсяг

видатків/ Обсяг Обсяг
надання
кредитів, видатків/нада вндатків/наданн

Стаnі (пункти) необхідний
ння кредитів, я кредитів, не Заходи, яких необхідно вжити дnя забезпечення виконання статей {пунктів) нормативно-правового

№з/л Найменування врахований у забезпечений
норматнвно-правовоrо акта для граничному граничним

акта в межах граничного обсяrу

виконання обсязі (тне. обсягом (тис.
статей грн) грн) (4-5)

(пунктів) (тис.
грн)

1 2 з 4 5 6 7

всього

Дата: 10.11.2017 Час: 16:31:44

14.5.АналІз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних асбсв'ваань у 2016 році

15.ПІдстави та обІ'рунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роми за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутнх унаслідок використання коштів спецІальноrо фонду бюджету У 2016 році, та

очікувані результати у 2017 році

~до запровадження nрогращн>-цільового методу ск.nадання та виконання місцевих бюджетів nре>етавnяються код та назва тимчасової кпасифікацй в1,даndв та кредитування місцевmс бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів Україн11 від 14 січня 2011 року

№ 11 sПро бюджетну класифікацію».Після запровадження програмно-цільового 1r.•етоду на місцевому рівні місцеві бюджети. яІd не застосовують програмно-цільового методу у бюджеrnому процесі, замість коду nроrрамноТ клас11фікаціі в,щатків та кредитування місцевІ-\Х бюджетів проставляють код Типової
nроrрамної класифікації в,щатків та кредитування місцевих бюджетів/ тиичасееоз клас11фІ1Sf!ЦЇЇ видатків~_.J:Ред11туеання для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують nроrрамно-цільовоrо методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів Украіни

від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління фІнансового забезпечення та
звітності

Хацев11ч І. М.

На.еl_баnюк І. П.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

22883141 10.11.201716;31:44
БІОj).),С8ТЮ1.,І »л>ІТ 000009876 от 01.11.2017 0;00:00
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Дата: 10.11.2017 Час: 16:21:06

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
квк

2.Додаткові видатки/ надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

2017рік
2018рік (проект) Об(рунтування необхідності додаткових коштів загального фонду

Код Найменування 2016рік (звіт) (затверджено)
граничний необхідно на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ,

обсяг додатково+ відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

1 2 з 4 5 6 7

Інша діяльність у сфері державного
0110180 управління 85 845,700 94 773,700 28 773,700 78 712,400

Рішенням Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 "Про затвердження
Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців на 2016-2019 роки" (зі змінами) затверджена загальна
сума видатків на виконання Програми у 2018 році становить 107 486,1
тис.грн додатково необхідно у розрізі завдань, а саме : на забезпечення
вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних

Субсидії та поточні трансферти
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців - 69

підприємствам (установам,
630,Отис.грн; на забезпечення діяльності громадських приймалень

2610 організаціям) 85 845,700 94 773,700 28 773,700 78 712,400 депутатів Київської міської ради - 9 082,4 тис.грн,

всього 85 845,700 94 773,700 28 773,700 78 712,400

(тис.грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 2018рік 2018рік
(проект) в (проект) зміни

№з/п КПКВК* Найменування
Одиниця Джерело інформації

межах у разі

виміру доведених виділення
граничних додаткових

обсягів коштів

1 2 з 4 5 6 7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

І 2019рік (прогноз) І 2020рік (прогноз) Іf-----------------'-----------------4 Об(оvнтvвання необхіnності податкових коштів із загального сЬондv на 2019 і 2020
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Код Найменування індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково+

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково+

7
2 з 4 5 6

Інша діяльність у сфері державного
0110180 І управління зо 471,300 31 994,900

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,

261 О І ое_ганізаціям) 30471,300 31 994,900
всього

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів· 2020рік 2020рік
2019рік 2019рік (прогноз), в (прогноз),

(прогноз) в (прогноз), межах зміни у
межах зміни у разі доведених разі

Одиниця Джерело інформації доведених передбачення індикативни передбаче
№з/п КПКВК* Показники виміру індикативних додаткових х ння

прогнозних коштів прогнозних додаткови
показників показників х коштів

6 7 8 9
4 5

1 2 з
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
•до запровадження програмно-цільового методу скпадання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової кпасифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня

2011року № 11 «Про бюджетну кпасифікацію».Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної кпасифікацїі видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код
Типової програмної кпасифікацїі видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової кпасифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства

фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

Хацевич І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності Нару_балюк І. П.

(підпиЕ) (прізвище та ініціали)

22883141 10.11.201716:21:06
Бюджетний запит 000009876 от 01.11.2017 0:00:00
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Дата: 10.11.2017 Час: 15:59:31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів Україн» 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету}

01
квк

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада утворюс Секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, ії органів, депутатів.

З.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)КПКВК" І Найменування І Відповідальний виконавець 201 Брік (звіт) 2017рІк (затверджено) 201 Врік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рІк (прогноз)1 І 2 І з 4 5 6 7 8Інша діяльність
3 682,600 4 238,000 4 471,100 4 734,900 4 971,6000110180 [Інша діяльність у сфері державного управління І Київська міська рада (Секретаріат) З 682,600 4 238,000 4 471,100 4 734,900 4 971,600

Всього З 682,600 4 238,000 4 471,100 4 734,900 4 971,600

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.2,···-· .,. ... ,кпквк• І Найменування І Відповідальний виконавець 201 Брік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)1 І 2 І з 4 5 6. 7 8Інша діяльність
0110180 [Інша діяльність у сфері державного управління І Київська міська рада (Секретаріат)

Всього

•До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування иісцеввх бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Пробюджетну клас•1фікацію».

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 кпасифікацй видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня
2014року№1195. ~

Керуючий справами секретаріату Кнївс~кої міської ради - _Хсса_ц'-'-е'-ви_ч;_І_. _М;_. -----~~--~~-~---------

~~ (прізвище та ініціали)

~

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності
На!','баnюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141 10.11.2017 15:59:31
Бюджетнt1іІ запит 000009583 от 01.11.2017 О:00:00
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ЗА1Рt:РДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакціі наказу Міністерства фінансів Україн11 30.09.2016 № 861)

Дата: 10.11.2017Час: 15:54:09

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2()20 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюд,кету) 01

квк
2.Київська міська рада (Секретаріатl
(найменування відповідального виконавв 011

КВК, знак відповідальноrо евконаеця

З.Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) 0110180

кпквк
4.Мета бюджетної проrрами на 2018 а2020 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалІзаціі
Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатноїправовоїдопомоги, захисту прав та інтересів територіальноt· громадим.Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надх:одження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 ·2018 роках

2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рІк (проект)кпквк- Код Найменування аагапьнвй J спеціальний І у т.ч. бюджет І азом (4+5) загальний І спеціальний / у т.ч. бюджет І азом (S+g) загальнnй І спецІапьний Іу т.ч. бюджет І разом (12+1З)фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку р фонд фонд розвитку1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 І 14 І 15всього І І І І І І І І І

(тис. rpнt

5.2.Надходження для виконання бtоджетної програми у 2019 -2020 роках

'2019рік (прогноз) 2020рІк (проrноз)кпквк- Код Найменування загальний І сnєщіальннй / ут.ч. бюджет І азом (4+5) загальний І спеціальний / у т.ч. бюджет І азом (6+9)фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку р1 2 3 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11всього І І І І І І

(тис.r~

б.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2016 роках

2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект)кпквк• КЕКВ Найменування загальний спеціальний ут. ч. бюджет
разом (4+5) загальний спеціальний ут.ч. бюджет разом (8+9) загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом (12+13)фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Інша діяльність у сфері державного

4471.fQQ
4 471, юо

Q11Q18Q управління З 682,бQQ З 682,бQQ 4 238,QQQ 4 238,00QСубсtщії та поточні трансферти підприємствам
З 682.600 З 682,600 4 238,000 4 238,000 4 471,100 4471.100

2610 (установам, організаціям)
всього З 682,600 3 682,600 4 238,000 4 238,000 4 471,100 4 471,100

(тис. гр~

6.2.Надання кредитів за кодами кпасифікацfі кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

2016рік {звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік {проект}кпквк• ккк Найменування загальний j спеціальний / у т.ч. бюджет І азом (4+S) загальний І спеціальний j у т.ч. бюджет / разом (8+9) загальний j спеціальний JY т.ч. бюджет І разом (12+1З)фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 J_ 14 І 15всього І І І І І І І І І

і~!1С, r.е_н)

6,3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)КПКВК" КЕКВ Найменування загальний спецІаль-ний ут.ч. бюджет разом {4+5) загальний сnецІальний у т.ч. бюджет разом (8+9}фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11іншв діяльність у сфері державного
Q11Q18Q управління 4 734,900 4 734,900 4 971,бQQ 4 вп.воо

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам
4 734.900 4 734,900 4 971,600 4 971,600(установам, організаціям)

всього 4 734,900 4 734,900 4 971,600 4 971,600

(тис. грнl

6.4.Надання кредитів за кодами кnасифікацfі кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

2019рік (npor_i~oзl
(тне. грн)

Аркуш 1 з4
2020ріі-(проrнОЗІ



К П К В К" нкк Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у и1.ч. бюджет
розвитку разом {4+5) загальний

фонд
спеціальний

фонд
ут. ч. бюджет

розвитку

Дата: 10.11.2017 Час: 15:54:09

всього 10

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.ВидаткнІнадання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 ~2018_ роках

2016рік (звіт) 2017рІк (затверджено) 2018рік (проект)
кпквк· Підпроrрамn/

загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний у т.ч. бюджетзавдання бюджетної програми бюджет разом (3+4) бюджет разом (7+8) разом (11+12)фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління З 682,600 З 682,600 4 238,000 4 238,000 4 471,100 4 471,1001 Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам З 662,600 З 662,600 4 236,000 4 236,000 4471,100 4 471,100всього З 682,600 3 662,600 4 236,000 4 238,000 4 471,100 4 471,100

(n1c. грн)

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

2019рік (проrноз) 2020рік (nроrноз)
КПКВК" Підпрограми/

загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч.
завдання бюджетної програми

фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8)
розвитку розвитку

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 4 734,900 4 734,900 4 971,600 4 971,600

1 Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам 4 734,900 4 734,900 4 971,600 4 971,600всього 4 734,900 4 734,900 4 971,600 4 971,600

(тис. грн)

В.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рІк (проект)
КПКВК" Показники Одиниця Джерело інформаціївиміру _ ~ І спеціальний _ ф I І спеціальний _ 1 І спеціальнийзагальнии фонд ф загальнии онд фонд загальнии фонд фондонд

1 2 3 4 5 І 6 7 І 6 9 І 10
0110160 Інша діяльність у сфері державноrо управління
Завдання 1 Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам

затрат
1 кількість працівників, які забезпечують діяльність осіб Іштагний розпис І 30,0001 зо.ооо] 30,0001
2 кількість мешканців, яким надана юридична допомоrа осіб [Звітність установ І 13 400,0001 25 600,0001 І 19 350,0001

ефективності
1 кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва од. Розрахунок м1,ооо/ 653,0001 645,0001на одного працівника
2 витрати на одного працівника !тис. грн. І Розрахунок 122,6001 І ит.зоо: І 149,0001

якості
1 динаміка росту наданої юридчноі допомоги на одного

% Розрахунок І 52,oooj Імешканця міста Києва nорівняноrо з минул11м роком

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 • 2020 роках

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
КПКВК" ОдиницяПоказники виміру Джерело інформацГі І Ізагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 І б 7 І 6
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Завдання 1 Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам

затрат
1 кількість працівників, які забезпечують діяльність [осіб І штатний розпис зо.ооо: І 30,0001
2 кількість мешканців, яким надана юридична допомога осіб !Звітність установ 20 500,0001 І 21 500,0001

ефективності
1 кількість наданої юридичног доnомоn, мешканцям м.Києва од. Розрахунок 663,1001 717,200/на одного працівника
2 витрати на одного працівника тис. грн. І Розрахунок І 157,6001 І 165,7001 .,_

9.Структура видатків на оплату праці

l .. ,
2016рік (звіт} 2017рік 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)

кпквк• Найменування видатків загальний спеціальний загальний фактична спеціальний загальний спеціальний заrалью,й спеціальний загальний спеціальний
фонд фонд фонд наявність на фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 з 4 6 7 9 10 11 12 13 14всього

(n,c.rpн.)

Аркуш 2з 4



Д ата : 10 .11 .2 1'17 Ч ес : 15 :54 :09
в т.ч. оплата прац! цпатних о.,:..;ин~щь за загальним фондом,
що враховані також у С-Пtщіаль'!ому фонді х х х х х х

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

2016рік (звіт) 2017рік (план) 2018рік 2019рік 2020рік

кпквк- Категорії працівників загальний фонд І спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд аагапььай спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично фонд фонд фонд фонд фонд фонд

зайняті зайняті зайняті зайняті

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що х х х х х х х
враховані також у спеціальному фонді

11.Реrіональні/місцевІ програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1.Реrіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

,···---.-···,

Коли та яким документом 2016рік (звіт) 2017рік (затверджено]) 2018рік (проект)
Noз/n Назва Короткий зміст заходів за програмоюзатверджена загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Міська цільова програма "Турбота.
1 Назустріч киянам" на 2016-2018 роки З 682,600

всього З 682,600

(тне.грн.)

11.2.Реrіональнt/мІсцевІ програми, якІ виконуються в межах: бюджетної програми у 2019-2020 роках

2019рік {прогноз) 2020рі~ (прогноз)
Коли та яким. документом Короткий зміст заходів за програмою

загальний І спеціальний загальний І спеціальний
Noзfn Назва затверджена

фонд фонд фонд фонд
б і 7 8 і 94 5

і
1 2

всього

(тис.rрн.)

12.ІнвестицІйні проекти та об'єкти капітальноrо ремонту" які виконуються в межах бюджетної програми
12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів жапІтального ремонту, у 2016 ·2018 роках

,···-··,-···,
2016рік (звіт) -· •.. -- ·-····

Документ, що
підтверджує Документ npo ПІдствава дляналежність еб'ектвПосилання на пункт, до комунальної оформлення права на виконання робітТерміни Освоєння розділ МЦП (дата, власності земельну ділянку, дата Документ про (розпорядження КМДАкпквк· Найменування джерел надходжень будівництва коштів Спеціальний Спеціальний Спеціальний номер та назва територіальної та номер рішення КМР затвердження ПКД або дефектний акт,фонд фонд фонд документа) {тільки в разі новогогромади міста будівництва) дата та номер)

Києва (крім нового
будівництва)

з 4 5 б 7 8 9 10 11 121 2

(тис.грн.)

12.2.Обсягн та джерела фінансування Інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019. 2020 (прогнозні) роки

2020рік
2019рік (звіт) (затверджено

кпквк· Найменування джерел надходжень ) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
спеціальний спеціальний

фонд фонд
1 2 з 4 5

(тис.грн.)

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об(рунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016- 2018 роках

14.1,Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

Погашено кредиторську

Затверджено з Касові видатки/ Кредиторська Кредиторська Зміна заборгованість за рахунок коштів Бюджетні
КПКВК" КЕКВ/ККК Найменування урахуванням надання заборгованість заборгованість кредиторської зобов'язання

змін кредитів на 01.01 2016 на 01.01.2017 заборгованості (5+7)
(7-6) загального спеціального

фонду фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11
всього

{mс.грн.)

Аркуш З з 4



l;.:п .а : Ні.11.2017 Час: 15:54:09

14.2.Кредиторська заборгованість за загальнт,, фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках
г···,

2017рік 2018рік

П•панусгься погасити кредиторської
Планується погасити

Можлива кредиторської за\;оргованОсті за Очікуваний
кпквк• КЕКВ/ККК Найменування Кредиторська заборгованості за рахунок коштів Очікуваний обсяг кредиторська рахунок коштів обсяг взяття

Затверджені заборгованІсть взяття поточних Граю,чний обсяг заборгованІсть поточних.
призначення на 01.01.2017 зобов'язань {4-6) на 01.01.2018 зобов'язань

загального спеціального (5-6-7) загального спеціального (9-10)
фонду фонду фонду фонду

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
всього

(ТІІС.грН.)

14.З.ДебітОрська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

Затверджено з Касові Дебіторська Дебіторська ОчІкувана

кпквк• КЕКВ/ККК Найменування урахуванням вндатки/ заборгованість заборгованість дебіторська Причини виникнення Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
надання заборгованість заборгованостізмін кредитів на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 2018

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10
всього

(т•1с.грн.)

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 20Ні році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

Обсяг
видатків/

Обсяг Обсягнадання
кредитів, вндатків/ttада видатків/наданн

Статті (пункти) необхіднt1й ння кредитів, я кредитів, не Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового
№з/п Найменування врахований у забезпеченийнормативно-правового акта для граничному граничним

· акта в межах граничного обсяrу
виконання обсязі {тне. обсягом (тне.

статей грн} rрн)(4-5)
(пунктів) (тис.

rрн)
1 2 3 4 5 б 7

всього

(n,с.грн.)

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.ПІдстав11 та обrрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2019. 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету У 2016 році, та
очікувані результати у 2017 році

~до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставпяються код та назва тимчасовот класифікацй видатків та кредюування місцевих бюджетів, затвердженоі наказом Міністерства фінансів Укратни від 14 січня 2011 року
№ 11 «Про бюджетну класнфікацію».
Пісnя запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети. які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду nрограмноі класифікації в,щатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Тиnовоі
nрограмноі класифікації видатхів та крепигувания місцевих бюджетів/ Гммчасовот кnаснфІкації видаткі~ред1пування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженоі наказом МінІстерства фінансів Украіни
від 02 грудня 2014 року N2 1195.

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності

Ха_ц_ев11ч І. М.
(прізвище та ініціали)

Наffбалюк І. П.
(прізвище та ініціали)

22883141 10.11.201715:54:09
Боод>пnm>І замт 000009583 от01.11.2017 0:00:00
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, {Форма 2018-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат) 01
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Додаткові видатки/ надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
2018рік 2018рік

(проект) в (проект) зміни
Одиниця Джерело інформації межах у разі№з/п КПКВК* Найменування виміру доведених виділення

граничних додаткових
обсягів коштів

1 2 з 4 5 б 7
..Наслідки у разі, якщо додатко-ві кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020

Код Найменування індикативні необхідно індикативні необхідно роках {обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого
прогнозні додатково+ прогнозні додатково+

існує необхідність у додаткових коштах)
показники показники

1 2 з 4 5 6 7

(тис.грн.)

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

2019рік 2020рік 2020рік
2019рік (прогноз), в (прогноз),(прогноз) в (прогноз), межах зміни умежах зміни у разі доведених разіОдиниця№з/п КПКВК* Показники виміру Джерело інформації доведених передбачення індикативни передбачеіндикативних додаткових х нняпрогнозних коштів прогнозних додатковипоказників показників х коштів

з 4 5 б 7 8 91 2
Аркуш 1 з 2



) )

Дата: 10.11.2017 Час: 15:58:28
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

'*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 Украіни від 14 січня
2011року № 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.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

=·
Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141 10.11.2017 15:58:28
Бюджетний запит 000009583 от 01.11.2017 0:00:00

Аркуш 2 з 2



) Да,г: 10.11.2017 Час: 15:03:07

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакцТТ наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секретаріат) 01
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада утворює Секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, мвтерівпьно-технічнв забезпечення діяльності ради, ії органів, депутатів.

З.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 201912020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

кпквк· І Найменування І Відповідальний виконавець 2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
1 І 2 І з 4 5 6 7 8

Інша діяльність 866,400 1 744,000 1 744,000 1 846,900 1 939,200

0117680 'Членські внески до асоціацій органів місцевого І Київська міська рада (Секретаріат) 866,400 1 744,000 1 744,000 1 846,900 1 939,200самоврядування
Всього 866,400 1 744,000 1 744,000 1 846,900 1 939,200

4,РозподІл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис,_rр_><J

кпквк• І Найменування І Відповідальний виконавець 201 брік (звіт) 2017рік (затверджено) 201 Врік (проект) 2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)

1 І 2 І з 4 5 6 7 8

Інша діяльність

0117680 ~~ленські внески до асоціацій органів місцевого І Київська міська рада (Секретаріат}самоврядуваttНЯ
Всього

•До запровадження програмно-цілwвого методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової кг:асифікацїі 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 ;..,етоду у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредюування 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
2014року№1195 /~

Керуючий справами секретаріату иитвськст міської ради ----=~=======~------ ..:.Х=а.,,це:.:в::.и:..:ч.::І·:..:М:..:·е,_ -,---,-----~~----,-----------
~ (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності ~ Нарубалюк І. П.
~ -'-'---------(~п-р~і,-ви_щ_е-та-,--ін~іц~іа_л_11~)----------

22883141 10.11.2017 15:03:07
БІОдЖ&ТНІ\11 ЗЗПІІТ 00СЮО9581 ОТ 01, 11,2017 0:00:00

Аркуш 1 з 1



Д ата : 10 .11.201ї Чзс : !5 .06 :19

ЗАТЬt:РДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменуваннЯ головно'm розnорядНи"каКоШТіВ місцевого бюджету)

01
квк

2.Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування відловідальноrо виконавu

011
КВК, знак відповідального виконавця

З. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0117680
(найменування бюджетної програми) кпквк

4.Мета бюджетної програми на 2018 ·2020 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізаціі
Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатноїправовоїдопомоги, захисту прав та інтересів територіальноїгромадим.Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 ·2018 роках

201брік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект)
КПКВК' Код Нnйменувnння загальний І спеціальний / у т.ч. бюджет І азом {4+S) заrальнш1 І спеціальний І у т.ч. бюджет І азом (8+9) загальний І сnєщІальний г т.ч. бюджет І азом (12+1З)

фонд фонд розвитку р фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку Р
1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 І 14 І 15

всього І І І І І І І І І

!~~!f)_t~1

5.2.Надходження для емнонаннв бюджетної програми у 2019 -2020 роках

2019рік (nрогноз) 2020рік (прогноз)
кпквк- Код Найменування загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І разом (4+5) загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І разом (S+9) І

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 І

всього l l І І І І І

і1~ЕР~2

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

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 ·2018 роках

2016рік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект}
кпквк• КЕКВ Найменування загальний спеціальний у т.ч. бюджет разом (4+S) загальний спеціальний ут. ч. бюджет разом (8+9) загальний спеціальний ут. ч. бюджет разом (12+13)

фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Членські внески до асоціацій органів 1744,000
0117680 місцевого самоврядування 866,400 866,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000

2800 Інші поточні видатки 866,400 866,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000 1 744,000
всього 866,400 866,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000 1 744,000

(тис. грн)

6.2.Надання кредитів за кодами класифікаціі кредитування бюджету у 2016 ·2018 роках:

2016рік (звіт) 2017рік {затверджено} 2018рІк {проект)
кпквк· ккк Найменування загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І азом (4+S) загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет І азом (8+9) загальний І спеціальний Іу т.ч. бюджет І азом (12+13)

фонд фонд розвитку р фонд фонд розвитку Р фонд фонд розвитку р
1 2 з 4 І 5 І 6 І 7 8 І 9 І 10 І 11 12 І 13 І 14 І 15

всього І І І І І І І І І

(тис. грн)

б.З.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 ·2020 роках

2019рІк (nроrноз) 2020рІк (проrnоз)
КПКВК' КЕКВ Найменування загальний спеціель-нвв у т.ч. бюджет разом (4+5) загальний спеціальний ут. ч. бюджет разом (8+9)фонд фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11
Членські внески до асоціацій органів

0117680 місцевого самоврядування 1 846,900 1 846,900 1 939,200 1 939,200
2800 Інші поточні видатки 1 846,900 1 846,900 1 939,200 1 939,200

всього 1 846,900 1 846,900 1 939,200 1 939,200

(тис. грн)

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 ·2020 роках
(тис. rplQ

2019рік 1npor~~l 2020рік (npornoз)
КПКВК' ккк Найменування загальний І спеціальний І у т.ч. бюджет

фонд фонд розвитку разом (4+5) загальний
фонд

спеціальний І у т.ч. бюджет
фонд розвитку разом (8+9)

Аркуш 1 з4



г-?з Дата: 10.11.2017 Час: 15:06:19
10

Jвсього
7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

2016рІк {звіт) 2017рІк (затверджено) 2018рІк (проект)

кпквк· Підпрограми/ заrальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний у т.ч. бюджетзавдання бюджетної програми фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8) фонд фонд розвитку разом (11+12)
розвитку розвитку

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14
Членські внески до асоціацій органів місцевого

0117680 самоврядування 866,400 Вбб,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000 1 744,000
1 Сплата членського внеску ~Асоціаціі міст та громад Украін11~ 866,400 866,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000 1 744,000

всього 866,400 866,400 1 744,000 1 744,000 1 744,000 1 744,000

7 ,2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках
, .. ,

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)

КПКВК' Підпрограми/ загальний спеціальний ут.ч. загальний спеціальний ут.ч.
завдання бюджетної програми фонд фонд бюджет разом (3+4) фонд фонд бюджет разом (7+8)

розвитку розвитку
1 2 3 4 5 б 7 в 9 10

Членсьні внвснu до асоціацій органів місцевого
0117680 самоврядування 1846,90G 1 846,900 1 939,200 f 939,200

1 Сплата членського внеску ~дсоціац11 міст та громад Укратни" 1 846,900 1 846,900 1 939,200 1 939,200
всього -·· 1 846,900 - 1 846,900 1 939,200 1 939,200

(т1-1с. грн)

В.Результативні показники бюджетноі програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

201 Брік (звіт) 2017рік (затверджено) 2018рік (проект)

КПКВК' Показники Одиниця Джерело ІнформацГівиміру загальний фонд1 спе:альний _ ф І спешапьнив _ 11 спеціальний
ОНД загальнии онд фонд загальнии фонд фонд

1 2 з 4 5 т 6 7 І в 9 І 10
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Завдання 1 Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"

затрат
1 Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця грн !Договір 0,0301 І О,060Т І 0,0601

продукту
1 Кількість мешканців м.Києва осіб /Договір 2 887 974,ОООІ І 2 906 600,0001 І 2 906 569.000 І

якості
1 д•1наміка ро~ середніх еитраг членських внесків на одного % Розрахунок 100,0001 100,оооТ 100,0001мешканця порівняно з минушн., роком

8.2.РезультативнІ показники бюджетної програми у 2019 -2020 роках

2019рІк (прогноз) 2020рІк {прогноз)
Одиниця

КПКВК' Показники виміру Джерело інформації І Ізагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 з 4 5 І 6 7 І в
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Завдання 1 Сплата.членського внеску "Асоціації міст та громад України"

затрат
1 Розмір щорічних членських внесків за одноrо мешканця грн !Договір 0,0601 0,0601

продунmу
1 Кількість мешканців м.києва осіб !Договір І 2 906 569,0001 2 906 569,0001 І

якості
1

д~,наміка росту середніх витрат членсью,х внесків на одного % Розрахунок 100,оооТ тоо.ооо]мешканця порівняно з минутн.t роком

9.Сrруктура вндатків на оплату праці

2016рік (звіт) 2017рІк 2018рік (проект) 2019рІк (проrноз) 2020рік (лроrноз)

КПКВК' Найменування видатків загальний спеціальний загальний фактична сnецІальний загальний слеціальннй загальний спеціальний загальний спеціальний
фонд фонд фонд наявність на фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14
всього
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за аагапьним фондом. х х х х х хшо враховані гакож у спеціальному фонді

(nІС.грН.)

10.Чисельність аайнягих у бюджетних установах
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Дата: 10.11.2017 Час: 15:06:19

2016рік (звіт) 2017рік (план) 2018рік 2019рік 2020рік

кпквк• Катеrоріі працівників
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично затверджено фактично фонд фонд фонд фонд фонд фонд

зайняті зайняті зайняті зайняті

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатних одиниць
з них штатні одинtщі за аагапьнвм фондом, що х х х х х х х
враховані також у спеціальному фонді

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 -2018 роках

, .. г··-,

Коли та яким документом
2016рік (звіт) 2017рІк (затверджено}} 2016рік {проект)

№з/п Назва Короткий зміст заходів за програмою
затверджена загальний J спеціальний загальний І спеціальний загальний І спеціальний

фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 4 5 6 І 7 в І 9 10 І 11

всього І І І

!_п1с.rрн.)

11.2.Реrіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

2019рІк (прогноз) 2020.рі~ (прогноз)

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

фонд фонд фонд фонд
6 І 7 в І 94 5

І
1 2

Івсього

(ше.грн.)

12.Інвестнційні проекти та об'єкти капітального ремонту" які виконуються в межах бюджетної програми
12.1.Обсяrи та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

2016рік {звіт) •v" У'"

Документ, що
підтверджує Документ проналежність об'єкта Підствава для

Посилання на пункт, до комунальної оформлення права на виконання робіт
Терміни Освоєння розділ МЦП (дата, власності земельну ділянку, дата Документ про (розпорядження КМДАкпквк- Найменування джерел надходжень будівництва коштів Спеціальний Спеціальний Спеціальний номер та назва територіальної та номер рішення КМР затвердження ПКД або дефектний акт,фонд фонд фонд документа) громади міста ('Пльки в разі нового дата та номер)

Києва (крім нового будівництва)

будівництва)

11 121 2 3 4 5 6 7 в 9 10

lТУІС,Г!_)НJ

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (проmозні) роки

2020рік
2019рІк (звіт) (затверджено

кпквк- Найменування джерел надходжень ) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
спеціальний спеціальний

фонд фонд
1 2 3 4 5

(тУІс.rрн.)

13.АналІз результатів, досяmутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обІ'рунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитІв на 2019 • 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016. 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

Погашено кредиторську

Затверджено з Касові видатки/ Кредиторська Кредиторська Зміна заборгованість за рахунок коштів Бюджетні
кпквк- КЕКВ/ККК Найменування урахуванням надання заборгованість заборгованість кредиторської зобов'язання

змін кредитів на 01.01 2016 на 01.01.2017 заборгованості (5+7)
(7-о) загального спеціального

фонду фонду

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11
всього

(тмслрн.)

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках
(тиc.rpi:iJ

2017рІк 201ВрІк
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І --· -·.
Планується погасити кредиторської

Планується погасити

заборгованості за рахунок коштів
Можлива кредиторської заборгованОстІ за ОчІкуваннй

кпквк• КЕКВ/ККК Найменування Затверджені Кредиторська Очікуваний обсяг кредиторська рахунок коштів обсяг взяття
заборгованість взяпя поточних Граничний обсяг заборгованість ПОТОЧІІИХ

призначення на 01.01.2017 зобов'язань {4-6) на 01.01.2018 зобов'язань
загального спецІального (5-6-7) загального сnецІального (9-10)

фонду фонду фонду фонду

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
всього

Д.:.;а: 10.11.2017 Час: 15:06:19

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному} роках

Затверджено з Касові Дебіторська Дебіторська Очікувана

КПКВК' КЕКВ/ККК Найменування урахуванням видатки/ заборгованість заборгованість дебіторська Причини виникнення Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
надання заборгованість заборгованості

змін креамгів на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 2018
1 2 з 4 5 б 7 8 9 10

всього

(ТІІС.rрн.)

14.4.Нормативно-правові акти, вмкснення ЯІ(ИХ у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання І(редитів загаnьного фонду

Обсяг
видатків/

Обсяг Обсяг
НаДЗННЯ
кредитів, видатІ(ів/нада видатків/наданн

Статті {пункти) необхідний ння кредитів, я кредитів, не Заходи, ЯІ(ИХ необхідно вжити для забезпечення ввконення статей (пунктів) t1ормативно-лравового
№з/n Найменування врахований у забезnечениІ1

нормативно-правового акта для граничному граничним
акта в межах граничного обсягу

виконання обсязі {тне. обсягом (тис.
статей грн) грн) (4-5)

(пунктів) (тис.
грн)

1 2 з 4 5 6 7
всього

(тис.грн.)

14.5.Аналіз упраелтння бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.Підставн та обr'рунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та
очікувані результати у 2017 році

•до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікацй видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів УІСраїн11 від 14 січня 2011 року
№ 11 ІС.Про бюджетну кпасифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети. які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної кпасифікацтї видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової
програмної класифікації видаndв та крецитування місцевих бюджетів/ Тимчасовот клас11фікації в1,датхі~ кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів Укретни
від 02 грудня 2014 року № 1195. ~

Начальник уnравлІння фінансового забезпечення та
звітності

Хацввич І. М.
(прізвище та ініціали)

На.Еrбалюк І. П.
(прізвище та ініціал;,)

22883141 10.11.201715:06:19
БJоА'«8ТЮІІЇ:)дІІtІТ 000009561 Of 01.11.2017 0:00;()()
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Дата: 10.11.2017 Час: 16:02:21

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат) 01
( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) квк

2.Додаткові видатки/ надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

2017рік
2018рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду

Код Найменування 2016рік (звіт) граничний необхідно на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ,
(затверджено) обсяг додатково+ відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

1 2 3 4 5 6 7
Членські внески до асоціацій

0117680 органів місцевого самоврядування 866,400 1 744,000 1 744,000 11,500
Потреба видатків для забезпечення участім.Києва діяльності Асоціації міст

2800 Інші поточні видатки 866,400 1 744,000 1 744,000 11,500 та громад України на 2018 рік (сплата членського внеску)
всього 866,400 1 744,000 1 744,000 11,500

(тис.грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
2018рік 2018рік

(проект) в (проект) зміни
Одиниця Джерело інформації межах у разі

№з/п КПКВК* Найменування виміру доведених виділення
граничних додаткових

обсягів коштів
1 2 3 4 5 6 7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбач1їїііу 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки/ надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

2019рік (прогноз) 2020рік (прогноз)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020

Код Найменування індикативні необхідно індикативні необхідно роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого
прогнозні додатково+ прогнозні додатково+

Існує необхідність у додаткових коштах)
показники показники

1 2 3 4 5 6 7
Членські внески до асоціацій

01176В0 органів місцевого самоврядування 1 846,900 1 939,200
2800 Інші поточні видатки 1 846,900 1 939,200

всього

(тис.грн.)
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Дата: 10.11.2017 Час· :6:02:21
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів·

2019рік 2020рік 2020рік
2019рік (прогноз), в (прогноз),

(прогноз) в (прогноз), межах зміни у
межах зм:ни у разі доведених разі

№з/п КПКВК* Показники Одиниця Джерело інформації доведених передбачення індикативни передбачевиміру індикативних додаткових х ння
прогнозних коштів прогнозних додаткови
показник: в показників х коштів

4 5 б 7 8 91 2 з
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
·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
2011року № 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 місцев1-1х 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.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності

Хацевич І. М.
(прізвище та ініціали)

Нару_балюк І. П.
(прізвище та ініціали)
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