
Дата; 10.10.2016 Час: 15.46.14

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 О болонська  РДА _______
(найменування го розпорядника коштів місцевого бюджету)

94
квк

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати 
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та

комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у  відповідних сферах управління, 
культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

З.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів
загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис, грн.)

КПКВК* Найменування Відповідальний виконавець

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

9413134 Заходи державної політики з питань сім і
Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація

Всього

2015 рік (звіт)

99,410
99,410

99,410

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів
спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис, грн.)

'здійснення соціальної роботи заразливими категоріями населення

Найменування
2

Відповідальний виконавець

9413134 Заходи державної політики з питань сім і
Оболонська районна в місті Києві 
державна адміністрація__________

Всього

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Цибульщак О. Л.

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва

бюджетну класифікацію». ктпж ета які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової
Після запровадження п р о гр а м н о -ц іл ь о в о ^  бюджети / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від грудня

програмної класифікації видатків та кредит уванмм мн-цсо «
2014 року № 1195.

94_Оболонь4 10.10.2016 15:46:14
Бюджетний запит 000006475 от 03.10.2016 18:59:55
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Дата: 10.10.2016 Час: 15:52:03

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17.07.2015 року № 648

94

94
КВК, знак відповідального виконавця

9413134
кпквк

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

/  Т707П Л Л п ПЛІІГЬКЯ РПА ------- ---------  ------ -------------------------------------------------
"^аймГнування'головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Смоленська районна в місті Києві державна адміністрація-------------- .---------------------------
(найменування відповідального виконань

3. Заходи дкпжавної політики з питань сім'ї----------------------------------------------------------------------
" (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4 1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації __
Забезпечення реалізації державної політики з питань от /

4.2. Підстави для реалізацїї бюджетної програми 

10.01.2002 №2347-.... №№2402-/1/ "Про охорону дитинства■;
Закон ^Уіятїни е/б ̂ 1.06.2001 ^ 2558-///^Л^^соц/альід^робос^з^с/м^іии^айпьми/па в|-  ̂ід.06.2003 №966~1\/ "Про соціальні послуги”;

з 7 о Нн У х р Т и  Ї Ї ? »  ■Про заходи щодо я б о с к о н а л е н н я » ^ о б о ш и  і з иі сцевих бюбжелг/е, від 26.00.2014 № 636
Наказ Міністерства фінансів «Про деяк, 25.09 2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб бля сім "І, бяпеп

д 7 е 3йНмолодГж°ноКк та сім'ї.; молов(- т а  спорту від 0з.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб бля с ш ї
Наказ Міністерства України у спра , ^
дітей та молоді"; №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки ;
Рішення сесії Київської МІ.СЬ* °  £  ,  28 01 2015 р. № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік», зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ра
6. Надходження для виконання бюдже.ної програми

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

і; дітей та молоді і служб у справах

(тис, грн)

КПКВК*

9413134 091107

Найменування

Заходи державної політики з питань сім'ї
Надходження із загального фонду бюджету"
всього

загальний
фонд

99,410
99,410
99,410

спеціальний 
фонд

2015 рік (звіт)
у т.ч. бюджет 

розвитку
разом (4+5)

99,410
99,410
99,410

загальний
фонд

2016 рік (затверджено)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
разом (8+9)

11

загальний
фонд

2017 рік (проект)
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
13

разом (12+13)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках (тис, грн)

КПКВК* Код Найменування загальний
фонд

2018 рік (прогноз)
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
разом (4+5)

■-------------------------------- ВСЬОГО ___ ^ _________ 1 ----------- -—6. Видатки/наданнякредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікацГГ кредитування бюджету

6.1. видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

2019 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку разом (8+9)

9413134 091107

КПКВК* КЕКВ

"2210

2282

Найменування

Заходи державної політики з питань сім'ї
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку_____ ____________________________
ВСЬОГО__________ _____________________ _

2015 рік (звіт)
загальний

фонд

27,160

72,250

99,410

спеціальний
фонд

у т.ч. бюджет 
розвитку

разом (4+5)

99,410
27,160

72,250

99,410

2016 рік (затверджено)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет

розвитку разом (8+9)

(тис, грн)
2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку

разом (12+13)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках
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Дата: 10.10.2016 Час: 15:52:03

кпквк* ккк Найменування

ВСЬОГО

2015 рік (звіт)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
разом (4+5) загальний

фонд

2016 рік (затверджено)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
10

разом (8+9)

(тис, грн)

загальний
фонд

2017 рік (проект)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
разом (12+13)

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

кпквк*

1
9413134

КЕКВ

091107
2210

2282

Заходи державної політики з питань сім'ї
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
всього

2018 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку

(тис, грн)

загальний
фонд

2019 рік (прогноз)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку
10

разом (8+9)

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

КПКВК* ккк Найменування

З
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний

фонд
4

спеціальний
фонд

5

у  т.ч. бюджет 
розвитку 

6

разом (4+5) 

7

(тис, грн)

загальний
фонд

2019 рік (прогноз)
спеціальний

фонд
у  т.ч. бюджет 

розвитку 
10

разом (8+9)

ТІ

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках (тис, грн)

КПКВК*

9413134

1

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

Заходи державної політики з питань с
Проведення регіональних заходів, спрямованих на 
підтримку сім’ї, демографічний розвиток__________
ВСЬОГО

загальний
фонд

99,410

99,410

99,410

2015 рік (звіт)

спеціальний 
фонд

у  т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (3+4)

99,410

99,410

99,410

загальний
фонд

2016 рік (затверджено)

спеціальний
фонд

у  т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд

2017 рік (проект)

спеціальний
фонд

у  т.ч. бюджет 
розвитку

12

разом (11+12)

14

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

КПКВК*
Підпрограми/

завдання бюджетної програми

ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (3+4)

(тис, грн)

загальний
фонд

2019 рік (прогноз)

спеціальний
фонд

у  т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*

1
3413134
Завдання 1

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2016 рік (затверджено)

загальний фонд спеціальний
фонд

2017 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний

фонд

10

Захопи державної політики з питань сім .__________ ________ __________________ —-----------------
“Проведення- регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний розвиток

продукту
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,
кількість регіональних заходів державної політики з питань 
сім'

тис, грн.

кількість учасників регіональних заходів державної політики
з питань сім'ї, ______ _________ ______________________ -—
ефективності

ОД.

осіб

Звітність установ

Звітність установ

Звітність установ

99 410,000

середні витрати на проведення одного регіонального заходу 
державної політики з питань сім'ї,____________________ ___

грн Розрахунок
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середні витрати на забезпечення участі в регіональних І 
заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, |

Розрахунок

якості
рівень погашення кредиторської заборгованості^ [Розрахунок

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20І8 - 2013 роках

Одиниця
виміру

3

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

кпквк*

1

Показники

2

Джерело інформації 

4

загальний фонд 

5

спеціальний фонд 

6

загальний фонд 

7

спеціальний фонд 

8

Дата: 10.10.2016 Час: 15:52:03

9. Структура видатків на оплату праці (тис.грн.)

КПКВК* Найменування видатків

2015 рі 

загальний

(звіт)

спеціальний загальний

2016 рік 

фактична спеціальний

2017 рік 

загальний

(проект)

спеціальний

2018 рік 

загальний

[прогноз)

спеціальний

2019 рік 

загальний

прогноз)

спеціальний

2

флид

3

фонд

4 6

наявність на

7 9 10 11 12 13 14

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)
спеціаль ний фонд

2017
загальний

фонд

11

рік
спеціальний

фонд

12

201
загальний

фонд

13

рік
спеціальний

фонд

14

201
загальний

фонд

15

рік
спеціальний

фонд

16

затверджено фактично
зайняті

4

затверджено

5

фактично
зайняті

6

затверджено

7

фактично
зайняті

8

затверджено

9

фактично
зайняті

10
1

Всього штатних одиниць_________ _________ _
з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
воаховані також у спеціальному фонді

X X X X
-

X X X

11 Регіонапьні/нісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональкі/Місцев! програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках (тис.грн.)

Коли та яким документом 
затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

ВСЬОГО

2015 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2016 рік (затверджено])

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

.

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках (тис.грн.)

Коли та яким документом 
затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

5 6 7 8 9

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)

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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках (тис.грн.)

Найменування джерел надходжень
2018 рік (звіт)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

2019 рік (затверджено)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
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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

___________________ . . . . . .  А л и п п и  іаіГІІРППГО бЮ П)14.1. Кредиторська  з а о о р го в а н іс іь  л л  За іаЛвпйм ........
бюджетну 2015 (звітному) році

9413134

9413134

КЕКВ/ККК

2000
2200
2210

2280

2282

Найменування

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
ВСЬОГО

Затверджено з 
урахуванням

99,410
27,160

72,250

Касові
видатки/
надання
кредитів

72,250

72,250
99,410

Кредиторська
їзбопгованість 

на 01.01 2015

Кредиторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

72,250

72,250
99,410

Зміна
кредиторської
заборгованості

(7-6)

-99,410
-99,410

-72,250

-72,250
-99,410

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

загального
фонду

99,410
99,410

спеціального
фонду

Бюджетні
зобов’язання

(5+7)

99,410
99,410
27,160

72,250
99,410

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

КПКВК*

9413134
9413134

9413134

КЕКВ/ККК

2000

Найменування

Поточні видатки
Використання товарів і послуг

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2280

2282

Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
ВСЬОГО

2016 рік

Затверджені
призначення

Кредиторська
заборгованість

на 01.01.2016

Планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

загального
фонду

спеціального
фонду

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

2017 рік

Граничний
обсяг

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)

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

9413134
9413134
9413134

9413134

9413134

КЕКВ/ККК

_2_
2000 Поточні видатки

2210

2280

2282

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку
ВСЬОГО

72,250

72,250
99,410

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01.2015

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2016

99,410
99,410
27,160

6

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2017

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду
(тис.грн.)
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Найменування

' ВСЬОГО

Статті (пункти) 
нормативно-правового акта

Обсяг 
з м датків/ 
надання 
кредитів, 

необхідний 
для

статей
(пунктів) (тис. 

грн)

Обсяг
видатків/над 

ання 
кредитів, 

врахований у

обсязі (тис. 
грн)

Обсяг
видатків/надан 
ня кредитів, не 
забезпечений 

граничним 
обсягом (тис. 

грн) (4-5)

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

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

„  Підставй та обґрунтування видатків спеціальното Фонду на 2017 рік та на 2018 - 2013 роки за рахунок надходжень до спеціальною фонду, анал.з результат,в, досягнутих унаслідок використання ноц 

спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 роц,

-  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 кпасиф.кацію.к заст0с0вують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
Після запровадження програмно-цільовогс^етоду бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, як, не застосовують

затверджено, наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської 
районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульщак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

10.10.201615:52:03
Бюджетний запит 000006475 от 03.10.2016 18:59:55
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

17.07.2015 року № 648

_________ „ м ґ м  *"»лпілт і_іл оп47 онг пппдткО ВИЙ. і'Фоома 2017-3)Б Ю Д Ж Ь  і Г т И І ОМІ І8?і І Г1П І І ■ і“ і—1“ !------------------» »

1. 77879 Оболонська Р Д А ________________________________ .— .-------------------- ----------------------
------------------------------ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

? Лопаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету _____________
2.1? Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого оюджету на « п  < і—

квк

! п п п гп а м я м м

Виділення додаткових коштів в сумі 546 540 грн. по КЕКВу 2210 - 254 440 
грн. та по КЕКВу 2240 - 292 100 грн. дозволить проведення традиційних 
Новорічних , Різдвяних заходів та дня Святого Миколая в Оболонському 
районі м. Києва для дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із 
малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, 
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків, дітей загиблих шахтарів, дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, а також обдарованих та талановитих, дітей батьки, 
яких загинули, постраждали чи приймали безпосередню участь в АТО.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передоачені

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

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

(тис.грн.)

Обґпунтивання необхідності податкових коштів із загального гЬонлхг на 2018 і 2019
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Код Найменування ■ іа пмігзтипиітдилаї
прогнозні
показники

необхідно 
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

5

необхідно 
додатково +

6

роках "(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
існує необхідність у додаткових коштах)

7
л 2

“ ВСЬОГО
3

Зміна р 

№ з/п

езультату

к п к в к *

вних показників, які характеризують виконай 

Показники

ня ою джеїтл іір».

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2018 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

є
цля забезпечен

2018 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни 

X
прогнозних

2019 рік 
(прогноз), 

З М ІН И  у
разі

передбаче
ння

додаткови

1 2 ________________________ 2 ______________- ----------
4 5

ТО оп> ТО П Н ЯТИ П Н І заходи, яких необхідно вжити
7

ня виконання б

п л і/ о о и м іг іо

8
юджетної прог

9
рами.

ДО запровадження п р и і р а м п и - ц і л о ' - ' о ' - ' і ------- --------------
2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». „ т г ю и и „  , |іп. „ вого метолу V бюджетному процесі замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код

фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління 
Оболонської районної в місті Києві

і-.ііл ї о п м іи іг т п я і і і ї(Ц с р я ч а и т / і  и н 1*1 ■ І----“і"

Цибульщак О. Л.__________________
(прізвище та ініціали)

Лахманюк і. В.____________________
(прізвище та ініціали)

94_Оболо
Бюджетний запит 000006475 от 03.10.2016 18:59:55
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