
(
'ЗІ Л Т В С О П М ^ С Ц ПО Г »  І 1—11—  І І VI_■ ІЧУ

Наказ М іністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648

БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗАПИТ НА  2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА
94

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

„ „ „  РПо ^ад нн та держави забезпечуват и  комплексний соціально-економ ічний розвит ок району т а реалізац ію  державної політ ики у  в ід пов ід ник сферах управління. 

в Г о Т а Г Л е р ^  та КЇЛЬтуРН° г°  Р ° звит ку’ Лр° граМ ОХОР° Ни д° вКІЛЛЯ' п ідгот овкУ т а  виК0НаННЯ бю джет ів

,  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 2011 року *  11 «Про

бюджетну класифікацію». . . . нр , ЯГТосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової
Після запровадження програмно-цільового методу на ^ асифікацГі видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня

програмної класифікації видатків та кредитування мюц д
2014 року № 1195.

Бюджетний запит 000006335 от 06.10.2016 16:17:13

АОКУШ 1 3 1



ЗАТВЕРДЖЕНО
(  Наказ Міністерств рінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА___________ __________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________
(найменування відповідального виконаві.

3. ВИДАЛЕНО Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, яким виповнюється 18 років _____________________________________ ______

(найменування бюджетної програми)

94
квк

________________ 94________
КВК, знак відповідального виконавця

9411260
кпквк

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки 
4.1. Мета бюджетної програми, строки ї ї  реалізації
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким  виповнюється 18 років

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджет ний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.91 з і змінами та доповненнями, Постанова КМ У "Про затвердження Порядку надання 
одноразової допомоги дітям-сиротам і  дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.05, Рішення сесії Київсько) місько) ради Про 
затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №  125/125, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового мет оду складання та виконання місцевих бюджетів",
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК* Код Найменування
2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет  
розвит ку

разом (4+5)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет  

розвит ку
разом (8+9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

2 3 4 5 Є 7 в з ю 12 14

Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 50,680 50,680 65,200 65,200 56,110 56,110

50,680 X X 50,680 65,200 X X 65,200 56,110 X X 56,110

ВСЬОГО 50,680 50,680 65,200 65,200 56,110

5.2. Надхс дження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках
(тис. грн)

КПКВК* Код Найменування
2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет  
розвит ку

разом (4+5)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет  

розвитку
разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9411260 КФК 070808

Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

56,110 56,110 56,110 56,110

Надходження із загального фонду бюджету 56,110 X X 56,110 56,110 X X 56,110

ВСЬОГО 56,110 56,110 56,110 56,110

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

6 1 Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у  2015 -2017 роках
__________________________ (тис, грн)

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік проект)

КПКВК* КЕКВ Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет  
розвит ку

разом (4+5)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет  

розвит ку
разом (8+9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

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

КФ К 070808

ВИДАЛЕНО Надання допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим  
батьківського піклування, яким  
виповнюється 18 років 50,680 50,680 65,200 65,200

56,110

56,110

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,040 0,040
65,160 56,110 56,110

2730 Інші виплати населенню 
ВСЬОГО 50,680 50,680 65,200 65,200 56,110 56,110

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

і------------------- 1------------------- 1------------------- | 2015 рік (звіт) І 2016 рік (затверджено)
(тис, грн)___________________________
______________________ 2017 рік (проект) ]
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к п к в к * к к к Найменування загальний
фонд

спеціальний | у  т.ч. бюджет  
фонд розвит ку

разом (4+5)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюдж  

розвигг

1 2 3
ВСЬОГО

4 5 (  6 

______________ і_________________

7 8

разом (8+9)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
разом (12+13)

11 12 13 14 15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у  2018 -2019 роках

КПКВК* КЕКВ Найменування загальний
фонд

2018 рі 

спеціаль-ний 
фонд

(прогноз) 

у  т.ч. бюджет  
розвит ку

разом (4+5)
загальний

фонд

2019 рік 

спеціальний 
фонд

прогноз) 

у  т.ч. бюджет  
розвитку

разом (8+9)

3 4 5 6 7 8 11

КФ К 070808

ВИДАЛЕНО Надання допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим  
батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років
Оплата послуг (крім комунальних)

2730 Інші виплати населенню 
ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класиф ікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

Найменування

2018 рік (прогноз)
загальний 

фонд___
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет  

розвит ку
разом (4+5)

(тис, грн)
2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет  
розвитку

разом (8+9)

11

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми
загальний

фонд

2015

спеціальний
фонд

ік (звіт) 
у  т.ч. 

бюджет  
розвит ку

разом (3+4)
загальний

фонд

2016 р ік(зат

спеціальний
фонд

8

верджено) 
у  т.ч. 

бюджет  
розвитку  

9

разом (7+8) 

10

загальний
фонд

11

2017 рік

спеціальний
фонд

12

проект)

у  т.ч. бюджет 
розвитку

13

разом (11+12) 

14
1 2

ВИДАЛЕНО Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, яким

50,680 50,680 65,200 65,200 56,110 56,110

1
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 
18 років 
ВСЬОГО

50.680

50.680

50.680

50.680

65.200

65.200

65.200

65.200

56.110

56.110

56.110

56.110

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. 
бюджет  
розвит ку

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  т.ч. 
бюджет  
розвитку

разом (7+8)

1 2

ВСЬОГО

3 4 5 6 7 8

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік проект)

І КПКВК* Показники виміру
Джерело інф ормації загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний фонд

7

спеціальний
фонд

я

загальний фонд 

9

спеціальний
фонд

10
1 2

еним  батьків ського п ікл ув ан н я , яким  ви повню ється 18 років

Завдання 1

1

1

Заб езп ечи ти  надання д о пом оги д ітя м -си ротам  та  д ітя м , позбавл еним  б ать к ів с ь ко го  п ікл ув ан ня , 1 -  р оків  --------------------------------------------------------- -------------------------------------

к іл ь к іс т ь  одержувачів допомоги І од І З в іт н іс т ь  установ | 28,000]---------------------------- 1------------------------------------------------------- 1---------------------------- 1---------------------------

------------------- І ~ ^  І -1 0 ,0 0 0 1  І 1 ~ і --------------------------1------------- 1 ~ І ---------------- = □

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

I I  І . І 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) ~ І
І ! І 1
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к п кв к* Показники виміру
Джерело інформації

(
загальний фонд спеціальний фонд загат чй фонд

(
спеціальний фонд

2 3 4 5 6 ' -

Н а д а н н я  д о п о м о ги  д ітям -си ротам  та дітям , по зб а в л ен и м  б ать ківського  пікл ування , яки м  ви пов ню ється 18 р о к і в ----------------------------------------------------------------------
З а б е зп е ч и ти  н а д а н н я  до по м о ги  д ітям -сиротам  та д ітя м , позб авл ен им  бать ківського  п ікл ув ан ня , яким  виповню ється 18 р о к і в ----------------------------------------------------------------------------

1 сеоедній розмір допомоги Ігри ІРозрахунок | 1 810,0001 ------------------------------- 1------------------------1 а1и'и ш І-------------------------------------

О ґ'-гп\ги-гчпа піл пдтків ЦЯ ПППЯТЛ/ гтаиі
■ ”  " ' __________________________ (тис.грн.)

КПКВК* Найменування видатків

2015 рік (звіт) 2016 рік 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

фактична 
наявність на

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13

ВСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК* Категорії працівників

2015 р
загальний фонд

ік (звіт)
спеціальний фонд

2016 рік
загальний фонд

(план)
спеціальний фонд

2017
загальний

фонд

рік
спеціальний

фонд

201
загальний

фонд

рік
спеціальний

фонд

201
загальний

фонд

рік
спеціальний

фонд
затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті

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

Всього штатних одиниць

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

X X X X X X X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п Назва
Коли та яким документом  

затверджена
Короткий зміст заходів за програмою

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено]) 2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

7

загальний
фонд

8

спеціальний
фонд

9

загальний
фонд

10

спеціальний
фонд

11
1 2

Міська комплексна цільова програма Рішення Київради від 03.03.2016 № 
125/125

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і 
відповідає запитам кожної особистості 56,110

2
Міська цільова програма «Освіта Києва. 
2011-2015 рр.»
ВСЬОГО

Рішення сесії Київської міської ради 
"Про затвердження Програми "Освіта 
Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 
№196/5583

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і 
відповідає запитам кожної особистості 50.680

50.680
65.200
65.200 56,110

11,2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

Коли та яким документом  
затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

№ з/п Назва загальний
фонд

6

спеціальний
Фонд

7

загальний
фонд

8

спеціальний
фонд

9
1 2

Міська комплексна цільова програма 
«ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 
ВСЬОГО

Рішення Київради від 03.03.2016 № Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і

1 125/125 відповідає запитам кожної особистості
56,110 56,110

12. інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект]
Пояснення, що характеризують джерела фінансування 

12

КПКВК*

1

Найменування джерел надходжень 

2

загальний
фонд

3

спеціальний
фонд

4

разом

5

загальний
фонд

6

спеціальний
фонд

7

разом

8

загальний
фонд

9

спеціальний
фонд

10

разом

11

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках 

і------------------- [ “ І 2018 рік (звіт)

_______________ (тис.грн.)
2019 рік (затверджено) І
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КПКВК* Найменування джерел надходжень загальний
фонд

спеціальний | 
фонд,''"

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

мОЯСпсп

1 2 3 4 V 5 6 7

характеризують джерела фінансування

9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов’язання у  2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році (тис.грн.)

КЕКВ/ККК

2240
2700

Найменування

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Оплата послуг (крім комунальних)
Соціальне забезпечення
інші виплати населенню

Затверджено з 
урахуванням 

змін

50,700
50,700
50,700

Касові
видатки/
надання
кредитів

50,680
50,680
50,680

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01 2015

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

Зміна
кредиторської

заборгованості
(7 -6 )

Погашено кредиторську  
заборгованість за рахунок коштів

загального
фонду

спеціального
фонду

Бюджетні
зобов’язання

(5+7)

50,680

50.680
50.680
50,680

4.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках (тис.грн.)

2000
2200

2730

Найменування

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Оплата послуг (крім комунальних)
Соціальне забезпечення
Інші виплати населенню

2016 рік

Затверджені
призначення

65,200
0,040
0,040

65,160
65.160

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01.2016

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
фонду

спеціального

Очікуваний обсяг 
взяття поточних 
зобов'язань (4-6)

65,200
0,040
0,040

65,160
65,160

2017 рік

Граничний
обсяг

56,110

56,110
56,110

Можлива 
кредиторська  

заборгованість 
на 01.01.2017 

(5-6-7)

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
Фонду

спеціального
фонду

Очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(9-10)

56,110
56,110
56,110

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

Затверджено з
паименуьаннм

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Оплата послуг (крім комунальних)
Соціальне забезпечення
Інші виплати населенню

50,700

50.700
50.700

Касові
видатки/
надання
кредитів

50.680
50.680
50.680

Дебіторська

на 01.01. 2015

Дебіторська
ябопгованість
на 01.01.2016

Очікувана 
дебіторська  

заборгованість 
на 2017

(тис.грн.)

Причини виникнення
заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

іч.ч. пормаїиьнО-нрло . ОП-17 плі і зКоіпоиоио гпяничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Найменування
Статті (пункти) 

нормативно-правового акта

Обсяг
видатків/
надання
кредитів,

необхідний
для

виконання
статей

(пунктів) (тис. 
грн)

Обсяг
видатків/над 

ання 
кредитів, 

врахований у 
граничному 
обсязі (тис. 

грн)

Обсяг
видатків/надан 
ня кредитів, не 
забезпечений 

граничним  
обсягом (тис. 

грн) (4-5)

(тис.грн.)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
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[всього

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями іа пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015 році

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 
спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів

* 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 2011 року № 11 «Про ®™“ Т Н У місцеві  бюджети які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджебв^проста^ля^т^^ класифка^'^видатків^та Ф В Д И т у в ^ м ю ц й й х  бкдаетю / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, як, не застосовують
™оЛф Г ; н о Т л =  меЬто 7 , „ ж ^ о = м  ™ ^ в а  фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195

Голова Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської 
районної в місті Києві держ авної адміністрації

Бюджетний запит 000006335 от 06.10.2016 16:17:13

(підпис)

Цибульщак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)
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І ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА _____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94
квк

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік-

Код Найменування 2015 рік (звіт) 2016 рік 
(затверджено)

2017 рік (проект)
(тис.грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду 
на2017 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

941126

Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 
років 50,680 65,160 56,110

ВСЬОГО 50,680 65,160 56,110

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця
виміру Джерело інформації

2017 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів1

Наспід
2

ки V оазі.
3 4 5 с 7

■ ............................  ------- ---------------- •» -------<— ••---------»•>« пялілщпи вжшп ним заоезпечення виконання оіоджєтної програми.
~ ■ • ■*- ■ 'Ждання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 
60 к

невиконання Постанова КМУ "про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,
18-річного віку" № 823 від 25.08.05 після досягнення

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- у ПУ.Гргї.у

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 
роках (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

існує необхідність у додаткових коштах)

Код Найменування індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 є 7
ВСЬОГО
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Зміна результативних показників, які характеризують виконай1 итів:

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2018 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

X
прогнозних
показників

2019 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі

передбаче
ння

додаткови 
х коштів1 2 3 4 5 є 7 8 9

3 ------- ‘ м--------------------у І а шіьікрнаїивні заходи, яких неоохідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
201°1 Зр о к у ^ М ^  Є« П ро бюджетну Тлаоиф^кац^ю»^ ̂  СКЛаДВННЯ ™ ™ К° НаННЯ МІ° ЦЄ™ Х бЮДЖЄТІВ Пр0СТаВЛЯЮТЬСЯ К0Д та назва ™ яа“ аої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14січня

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 кп „ 
ф н а Т Г ™ и Нв°ід'Ї2аі Г н я 1 Г Д̂ К# № Т ^ ДИТУВаННЯ М'СЧЄВИ>< 6юджВ™  /Т в “ ої -асиф ж ац ії видатків та кредитування дня бюджете місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-ціпьового методу, затвердженої накаТоГмМ стерТва

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Бюджетний запит 000006335 от 06.10.2016 16:17:13

Цибульщак О. Л._________
(прізвище та ініціали)

Лзхмзнюк І. В.___________
(прізвище та ініціали)
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