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

1. П о д іл ь сь ка  р а й о н н а  в  м іс т і К и є в і держ авн а  адм ін іст р ац ія_____ ___________________________  ______ 36___________
(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, гри.)

2015 рік
2016 рї (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 201Є рік

(затверджено)
обсяг додатково + додаткові кошти)

1 2 3 4 5 6 7

3515310
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 231,0 290,0 90,0 23771,4

3122
Капітальне (Щівництво (придбання)
ІНШИХ ОбЄКТІБ 146,0 106,5 60,0 20797,6

136,1 36,5 30.0 13491,6

Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж з відновленням дорожного 
покриття в приватному секторі О.рецького масиву -Зведена проектно- кошторисна 
документація на суму 14449,1 тис.грн. затверджена Київською міською філією ДП 
"Київдержекспертизз" 13 04.2010р. Станом на 01.01.15 року виконано робіт (  

проектних) на суму 791,0 тис.грн. Об"єкт включено до Програми економічного та 
соціального розвитку м,Києва на 2015 рік у сумі 36,5тис.грн., очікуване виконання на 
01.01.2016 - 827,5тис.грн.

9,9 70,0 30,0 4575,3

Каналізування та водопостачання приватного сектору (П черга будівництва) 
Замковецько-Бтицького масиву - Зведена проектно - кошторисна документація на 
суму 8257,4 тис.грн. затверджена Київською міською філією ДП 
"КМедержекспергиза" 30,08.201 Ор: №11-00149-09. Виконано робіт з початку 
будівництва на суму 3582,2 тис.грн. Об“ект включено до Програми економічного та 
соціального розвитку м.Києва на 2015 рік у сумі 70,0тис.грн., очікуване виконання на 
01.01.2016 -3652,1тис.грн.

770,3

"Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. МусиДжалїля на 
житловому масиві Виноградар у Подільському районі м.Києва" -  Зведена кошторисна 
документація на суму 2087,3 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією 
Київдержбудекепертиза 09.12.2008 р. По даному обєкту виконано робіт на суму 
13 і 7,0 тис.грн. Необхідно провести інвентаризацію ооєкта та відкорегувати проектно- 
кошторисну документацію.

598,3

"Будівництво зовнішніх мереж водопроводу на вул. Чигиринській на житловому масиві 
Виноградар у Подільському районі м.Києва" - Зведена кошторисна документація на 
суму 1268,9 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією 
ДПмУкрдержбудекспертиза“ 23.11.2009 р. По даному обєкту виконано робіт на суму 
670,6 тис.грн, Необхідно провести інвентаризацію обєкта та еідкорегувати проектно- 
кошторисну документацію,

1062,1

"Будівництво зовнішніх мереж водопроводу на вул. І.Іжакевича" на житловому масиві 
Виноградар у Подільському районі м.Києва" - Зведена кошторисна документація на 
суму 2024,6 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією 
Київдержбудекепертиза 09,12.2008 р. По даному обєкту виконано робіт на суму 962,5 
тис.грн. Для завершення робіт по будівництву необхідно 1062,1 тис.грн.

200.0

"Будівництво каналізаційної та водопровідної мереж по вул О.Бестужева від 
перехрестя з вул Канівською до перехрестя з вул Косенка", Орієнтовна кошторисна 
вартість будівництва складає 900,0тис.грн., в тому числі проектні роботи -  

200,0тис,грн= Обєкт планується ввести в експлуатацію 2017 році.

100,0
'"Реконструкшя Ііі скверу на контрактовій площі".Орієнтовна кошторисна вартість 
будівництва складає 5100,0тис.грн,, б тому числі проектні роботи - 350,0тис.грн.

3142
Реконструкція та реставрація інших 
обєктів 85,0 183,5 30,0 2973,8

100,0
"Реконструкція стадіону загальноосвітньої школи №243 у Подільському районі 
м.Києва". Орієнтовна кошторисна вартість будівництва складає 14000,0тис.грн,, в 
тому числі проектні .роботи - 6 .00 .(ЇГИ С _ф Н - ________________

85.0 75,0 30,0 2873.8

"Реконструкція скверу з влаштуванням фонтана на площі Черв она Пресня (il черга У*. 
Розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26.03.2012р, № 467 "  Про реконструкцію скверу з влаштуванням 
фонтану на площі Червона Пресня (II черга)" У 2011 році виконано роботи по 
реконструкції скверу на площі Червона Пресня (І черга). Станом на 01,01,15 по 
даному обєкту виконано роботи по виготовленню проекту на II чергу реконструкції та 
оплачено на суму 85,0тис.грн. Об'єкт включено до Програми економій ного та 
соціального розвитку м,Києва на 2015 рік у сумі 75,0тис.грн., очікуване виконання на 
01.01,2016 - 160.0тис.грн.



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

2016 рік 2016 рік
{проект! зміни

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації межах уразі
доведених виділення
граничних додаткових

обсягів КОШ ТІВ

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

2017 рік (проект) 2018 рік (проект)
Код Найменування Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на І роках (обов'язкове посипання на 

нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)граничний
обсяг

необхідно 
додатково +

граничний
обсяг

необхідно 
додатково +■

1 2 3 4 5 6 7

9616310
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
р о з е т к у  території

8552,3

312 2
Капггальне будівництво (придбання) 
Інших обектів 855 2,3

3142
Реконструкція та реставрація інших 
обєктів

Зміна р е зу л ь т а т н е  них показників., які характеризують виконання бюджетної програми» У разі виділення додаткових коштів:

№ З/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2017 рік 
(прогноз) в

доведених

2017 рік 
(прогноз),

передбачення
додаткових

коштів

2018 рік 
(прогноз), в 

мажах 
доведених  

індикативних

2018 рік 
(прогноз), 

Зміни у разі
передбачень 
Я додаткових 

коштівобсягів прогнозних
показників

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.


