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БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2016 РІК Д О Д А ТКО В І, (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки І надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

_____ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ (тис грн.)

Код Найменування 2014 рік (звіт)
2015 рік 

(затверджено)

2016 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на2016
рікграничний

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9613131
Центри соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді 25,000 76,600

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 25,000 76,600

3 метою забезпечення здійснення заходів з енергозбереження необхідні додаткові 
кошти в сумі 76,6 тис.грн. на виконання робіт по заміні вікон у приміщенні центру 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді Подільського району

96___________
квк

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

2016 рік (проект)

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації
2016 рік (проект) в 
межах доведених 
граничних обсягів

зміни у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів спеціального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки
(тис.грн.)

Код Найменування
2017 рік (проект) 2018 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального фонду на 2017 і 2019 роках 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

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

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації

2017 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених

2017 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення

2018 рік (прогноз), 
в межах доведених 

Індикативних 
прогнозних 
показників

2018 рік 
(прогноз), зміни 

у разі 
передбачення

граничних
обсягів

додаткових
коштів

додаткових
КОШТІВ


