
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий {Форма 2016-3)

1, П одільська райо нн а  в м іст і Києв і державна адм ініст рація___________________________________  ______ 96____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

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

_______________________________________________________________________________________________________ ___________________________ (тис.грн.)

2015 рік 
(затверджено)

2016 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2016 рік
Код Найменування 2014 рік (звіт) граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові

кошти)

1 2 3 4 5 6 7

9616130

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об’єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

0,0 0,0 0,0 561,8

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

0,0 0,0 0,0 561,8

0,0 0,0 0,0 561,8

Враховуючи звернення громадської приймальні народного депутата України 
Константіновського В.Л.від 08.09.2015 №12, департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 18.09.2015 №2398, а 
також довготривалий термін експлуатації будівлі спортивного клубу "Арена", 
незадовільний технічний стан спортивної споруди, забезпечення безпечного 
користування та створення належних умов для занять фізичною культурою, виникла 
необхідність у капітальному ремонті 978,7 кв.метрів приміщення та 92 пог.метрів 
системи опалення на загальну суму 561,8 тис.грн. Середня вартість ремонту 1 кв.м 
приміщення 517,6 грн., середня вартість ремонту 1 пог.м системи опалення 600 грн.

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

N9 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 2016-2017 роки

201? рік (проект) 2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального фонду на і роках
Код [Найменування граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
граничний

обсяг
необхідно 

додатково +

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

1 2 3 4 5 6 7

9616130

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
орга н ізаці й житл ово-шму н ал ьн ого 
господарства

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)



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 
передбачєнн

граничних
обсягів

додаткових
коштів

я 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.

Т


