
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

4615031  

Утримання та 
навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 2 456,899 4 264,800 4 844,300 585,700

2111 Заробітна плата 1 920,948 2 572,400 3 181,100 77,200 Необхідно додатково  77,2 тис. грн, у зв'язку із збільшенням окладу  на один тарифікаційний розряд по педагогічним працівникам
2120 Нарахування на оплату праці 430,079 566,000 700,000 17,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 97,872 746,400 763,200 301,500 Необхідно додатково  на послуги  користування спортивними спорудами в сумі 301,5 тис.грн.(41,5 г/тиж)

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 8,000 380,000 200,000 190,000 Існує додаткова потреба в сумі 190,0 тис. грн. для пидбання рами для бутуту(виробництво Німеччина)

ВСЬОГО 2 456,899 4 264,800 4 844,300 585,700

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
4615031  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
затрат

1
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів,  
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,  всього, у тому числі: од. Звітність установ 1 1

2 кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) од. Звітність установ 1 1

3
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього осіб Звітність установ 36,5 36,5

4 кількість штатних працівників ДЮСШ осіб Звітність установ 36,5 36,5
5 з них жінки осіб Звітність установ 12
6 у тому числі тренерів осіб Звітність установ 33
7 у тому числі тренерів осіб Звітність установ 33 33
8 у тому числі тренерів осіб Звітність установ 33 33

9

Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 
видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього,  у тому 
числі: тис. грн. Звітність установ 3 181,1 3 181 100

10 Фонд оплати працi ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 3 181,1 3 181 100

11

Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю  
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, всього,  у тому числі: тис. грн. Звітність установ 21,1 21,1

12
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та 
інвентарю для ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 21,1 21,1



12 тис. грн. 21,1 21,1

13

Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього,   у тому числі: тис. грн. Звітність установ 219 219

14
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних 
змаганнях тис. грн. Звітність установ 219 219

15

Обсяг витрат на  навчально-тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету, у розрізі їх видів , всього,  у тому числі: тис. грн. Звітність установ 841,8 1 143,3

16 обсяг витрат на  навчально-тренувальну роботу ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 841,8 1 143,3
продукту

1 з них дівчата осіб Звітність установ 183 183

2

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у 
регіональних спортивних змаганнях, всього,  у тому числі: осіб. Звітність установ 395 395

3 кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб. Звітність установ 295 395

4

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: од. Звітність установ 10 10

5
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для 
ДЮСШ од. Звітність установ 10 10
ефективності

1

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної 
школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів,  у 
тому числі: грн Розрахунок 7 262,8 7 262,7

2 середньомісячна заробітна плата працівника  ДЮСШ грн Розрахунок 7 262,8 7 262,7

3

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі: грн Розрахунок 2 131,2 2 894,43

4
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на 
одного учня грн Розрахунок 2 131,2 2 894,43

5

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях,  у тому числі: грн Розрахунок 554,4 554,43

6
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних 
спортивних змаганнях грн Розрахунок 554,4 554,43

7

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та 
інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі грн Розрахунок 2 110 53,35

8
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та 
інвентарю для ДЮСШ грн Розрахунок 2 110 53,35
якості

1

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , 
майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому 
числі: осіб Розрахунок 19 19

2
кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у 
майстри спорту України осіб Розрахунок 19 19

3

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові 
місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: осіб Розрахунок 159 159

4
кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях осіб Розрахунок 159 159

5

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, 
порівняно з минулим роком, у тому числі: % Розрахунок 97 100

6 динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком % Розрахунок 97 1,03
7 відсоток охоплення послугами спортивних шкіл  дівчат % Розрахунок 46,3 46,33

Забезпечення 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 190

2 спортивне обладнання тис. грн.; Звітність установ 190
продукту

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

2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів) од Звітність установ 1



2 од 1
3 спортивне обладнання од. Звітність установ 1

ефективності
1 середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання тис. грн. Розрахунок 190

якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної 
бази, порівняно з  минулим роком % Розрахунок 100

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

4615031  

Утримання та 
навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 5 130,114 5 386,619

ВСЬОГО 5 130,114 5 386,619

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
4615031  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
затрат

1

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
розрізі їх видів,  видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету,  всього, у тому числі: од. Звітність установ 1 1 1 1

2 кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) од. Звітність установ 1 1 1 1

3

Кількість штатних працівників комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього осіб Звітність установ 38,654 40,587

4 кількість штатних працівників ДЮСШ осіб Звітність установ 38,654 40,587
5 з них жінки осіб Звітність установ
6 у тому числі тренерів осіб Звітність установ
7 у тому числі тренерів осіб Звітність установ 34,947 36,694
8 у тому числі тренерів осіб Звітність установ 34,947 36,694

9

Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, всього,  у тому числі: тис. грн. Звітність установ 3 368,785 3 537,224

10 Фонд оплати працi ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 3 368,785 3 537,224

11

Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю  комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, всього,  у тому числі: тис. грн. Звітність установ 22,345 23,462

12
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю для ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 22,345 23,462

13

Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у 
регіональних спортивних змаганнях, всього,   у тому числі: тис. грн. Звітність установ 231,921 243,517

14
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у 
регіональних спортивних змаганнях тис. грн. Звітність установ 231,921 243,517

15

Обсяг витрат на  навчально-тренувальну роботу у 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів , всього,  у тому числі: тис. грн. Звітність установ 891,466 936,039



15 тис. грн. 891,466 936,039
16 обсяг витрат на  навчально-тренувальну роботу ДЮСШ тис. грн. Звітність установ 891,466 936,039

продукту
1 з них дівчата осіб Звітність установ 193,797 203,487

2

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 
у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях, всього,  у тому числі: осіб. Звітність установ 418,305 439,22

3
кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях осіб. Звітність установ 312,405 328,025

4

Кількість придбаного малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю для комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у 
тому числі: од. Звітність установ 10,59 11,12

5
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання 
та інвентарю для ДЮСШ од. Звітність установ 10,59 11,12
ефективності

1

Середньомісячна заробітна плата працівника 
дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання 
якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів,  у тому 
числі: грн Розрахунок 7 691,305 8 075,87

2 середньомісячна заробітна плата працівника  ДЮСШ грн Розрахунок 7 691,305 8 075,87

3

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі: грн Розрахунок 2 256,941 2 369,788

4
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у 
ДЮСШ у розрахунку на одного учня грн Розрахунок 2 256,941 2 369,788

5

Середні витрати на забезпечення участі одного учня 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 
на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів, у регіональних спортивних змаганнях,  у тому 
числі: грн Розрахунок 587,11 616,466

6
середні витрати на забезпечення участі одного учня 
ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях грн Розрахунок 587,11 616,466

7

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю для комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому 
числі грн Розрахунок 2 234,49 2 346,215

8
середня вартість одиниці придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ грн Розрахунок 2 234,49 2 346,215
якості

1

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних школах, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів 
спорту України / кандидатів у майстри спорту України, 
всього, у тому числі: осіб Розрахунок 20,121 21,127

2
кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / 
кандидатів у майстри спорту України осіб Розрахунок 20,121 21,127

3

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 
у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях, всього, у тому числі: осіб Розрахунок 168,381 176,8

4
кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові 
місця в регіональних спортивних змаганнях осіб Розрахунок 168,381 176,8

5

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 
з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у 
тому числі: % Розрахунок 102,723 107,859

6
динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим 
роком % Розрахунок 102,723 107,859

7 відсоток охоплення послугами спортивних шкіл  дівчат % Розрахунок 49,032 51,484
Забезпечення 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 спортивне обладнання тис. грн.; Звітність установ



2 тис. грн.;
продукту

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

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

3 спортивне обладнання од. Звітність установ
ефективності

1
середні витрати на придбання одиниці спортивного 
обладнання тис. грн. Розрахунок
якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 
матеріально-технічної бази, порівняно з  минулим роком % Розрахунок

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


