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

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

1.  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація      46
       (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

(тис.грн.)

Код Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, 
відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

4611150  

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи 
в галузі освіти 1 862,692 3 186,500 3 920,300 552,800

2111 Заробітна плата 1 464,894 2 530,100 3 165,800 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 332,399 556,600 696,500 0,000

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 29,099 47,900 51,900 0,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36,300 51,900 6,100 39,100 програмне забезпечення на компютери - 39,1 тис.грн. 

2800 Інші поточні видатки 7,200
Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 
Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 506,500

Придбання: ноутбуків (11 шт)-165,0 тис.грн, моноблоків (7 шт)-143,5 тис.грн, планшетів (2 шт)-26,0 тис.грн, багатофункціональних пристроїв 
(3 шт)-32,0 тис.грн, ризографу (1 шт)-95,0 тис. грн, кондиціонерів (3 шт)-45,0 тис. грн.

ВСЬОГО 1 862,692 3 186,500 3 920,300 552,800

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2018 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2018 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7
4611150  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 506,5

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ 461,5
3 побутова техніка тис.грн Звітність установ 45

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної 
бази од Звітність установ 2

2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) од Звітність установ 27

3 оргтехніка од Звітність установ 24
4 побутова техніка од Звітність установ 3

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 19,229
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок 15

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
затрат

1 обсяг видатків  на виконання методичної роботи тис.грн Звітність установ 3 038,2 3 074,1



1 тис.грн 3 038,2 3 074,1
ефективності

1 витрати на 1 захід грн Розрахунок 52 382,76 53 001,72
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
затрат

1 обсяг видатків на надання послуг тис.грн Звітність установ 882,1 892,5
ефективності

1 середні витрати на 1 дитину гривень Розрахунок 623,39 630,74
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.)

Код Найменування 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках  (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно 

до якого існує необхідність у додаткових коштах) індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

4611150  

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи 
в галузі освіти 4 272,101 4 608,237

2111 Заробітна плата 3 451,355 3 724,357
2120 Нарахування на оплату праці 759,324 819,387

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 54,962 57,710

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6,460 6,783
2800 Інші поточні видатки 

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

ВСЬОГО

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 

показників

2019  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2020 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2020 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4611150  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ
3 побутова техніка тис.грн Звітність установ

продукту

1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 
матеріально-технічної бази од Звітність установ

2
кількість придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ

3 оргтехніка од Звітність установ
4 побутова техніка од Звітність установ

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
затрат

1 обсяг видатків  на виконання методичної роботи тис.грн Звітність установ 3 310,879 3 571,384
ефективності

1 витрати на 1 захід грн Розрахунок 57 084,11 61 575,58
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
затрат

1 обсяг видатків на надання послуг тис.грн Звітність установ 961,223 1 036,853



1 тис.грн 961,223 1 036,853
ефективності

1 середні витрати на 1 дитину гривень Розрахунок 679,31 732,76
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 бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі 
змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКВК Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7


