
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1.  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація      96 
       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального 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 загального фонду 
на2016 рік граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9613104

Забезпечення  соціальними 
послугами за місцем проживання  
громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку  з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 7 974,766 8 535,600 9 991,200 375,400

2111 Заробітна плата 5 744,997 6 027,900 7 124,100 194,400
Необхідні додаткові кошти для забезпечення виплати стимулюючих 
надбавок на рівні не нижчому ніж у 2015 році.

2120 Нарахування на оплату праці 2 095,381 2 188,100 2 586,000 70,600

Необхідні додаткові кошти на нарахування на заробітну плату для 
забезпечення виплати стимулюючих надбавок на рівні не нижчому ніж у 
2015 році.

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 10,490 50,600 56,600 0,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28,321 54,600 37,500 56,400
Обслуговування програмного забезпечення - 24,0 тис.грн., експлуатаційні 
послуги - 30,4 тис.грн., ремонт автомобіля - 2,0 тис.грн.

2271 Оплата теплопостачання 59,039 162,900 125,400 54,000
Необхідно додатково на поточне споживання, з урахуванням планових 
тарифів

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення 1,356 2,400 2,700 0,000

2273 Оплата електроенергії 35,120 48,900 58,700 0,000
2800 Інші поточні видатки 0,061 0,200 0,200 0,000

Усього: 7 974,766 8 535,600 9 991,200 375,400

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

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2016 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2016 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

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

Код Найменування 
2017 рік (проект) 2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 

роках  (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
необхідні додаткові кошти)



Код Найменування 
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 

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

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 
граничних 

обсягів

2017  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2018 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачен

ня 
додаткових 

коштів
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


