
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1.  96 Подільська РДА      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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2015 рік (звіт)
2016 рік 

(затверджен
о)

2017 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 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

9612180
Первинна медико-санітарна 
допомога 47 756,592 63 102,200 66 081,900 29 558,600

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 47 153,543 57 386,700 66 081,900 9 959,200

Для забезпечення виплати стимулюючих на рівні 50 % відповідно до Постанови № 1298 від 30.08.2002 р. необхідно додаткові кошти на заробітну плату у 
сумі  3135,4 тис.грн. Для забезпечення нарахувань на заробітну плату додатково необхідно 689,8 тис.грн.Необхідно додатково  кошти в сумі - 1332,9 
тис.грн.в т.ч.  на придбання медичного обладнання,  меблів,оргтехніки ,  господарських товарів ; програмного забезпечення  м'якого інвентарю тощо.           
                                                                  Необхідно додатково для забезпечення належного обслуговування населення 300,7 тис.грн. з врахуванням 
підвищення цін, для забезпечення  придбання деззасобів, рентгенплівки, лабораторних реактивів та інших товарів мед.призначення.Необхідно додатково 
кошти в сумі 279,1 тис.грн. в т.ч.  на послуги телекомунікацій, поточний ремонт та охорону приміщень ,  обслуговування відеонагляду для авто 
невідкладної допомоги Необхідно додатково190,0 тис.грн.  на оплату поточного споживання теплопостачаннята для підтримки в закладах охорони 
здоров’я необхідного температурного режиму в опалювальний період, згідно санітарних нормНеобхідно додатково 4,0 тис.грн.  на оплату поточного 
споживання водопостачання (відкрито пральню)Необхідно додатково104,2 тис.грн. на оплату поточного споживання електроенергії у зв’язку із придбанням 
у 2016 році енергоємного медичного обладнанняНеобхідно додатково для забезпечення нових працівників, які отримують пільгову пенсію кошти в сумі 3.0 
тис.грн.Для   забезпечення мешканців району усіх пільгових категорій необхідно додатково 3920,1 тис.грн, в тому числі додаткова потреба для хворих, що 
перенесли трансплантацію внутрішніх органів (1200 тис.грн.), учасників АТО та тимчасово переміщених с зони АТО,відповідно до постанови КМУ від 
17.08.1998р. №1303 та з урахуванням звернень громадян в поточному році та зростом цін на лікарські засоби, із  розрахунку на загальну кількість 
пільговиків 40523 осіб на останню звітну дату, розрахункова вартість на 1 пільговика - 186,62 грн. (у 2016 році - 89,8 грн)                        

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 603,048 5 715,500 19 599,400

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення району, а також для облаштування амбулаторії ЗПСМ на Волоській, 47, диспетчерського 
пункту невідкладної медичної допомоги по пр. Свободи,22 та придбання іншого обладнання додатково необхідно  1178,5 тис.грн., а саме:  на придбання 
медичного обладнання - 479,9 тис.грн.,  побутової техніки - 29,7 тис.грн., придбання оргтехніки та телекомунікаційних мереж - 668,9 тис.грн. в т.ч.На 
проведення капітальних ремонтів центрів первинної  медико-санітарної допомоги необхідно додатково 18420,9 тис.грн., а саме: на заміну вікон - 254,6 
тис.грн., на капітальний ремонт та утеплення фасадів   - 12243,7 тис.грн., на капітальний ремонт приміщень - 3386 тис.грн., реконструкцію ліфтових шахт 
та заміну ліфтів - 2276,6 тис.грн., на ремонт покрівель -260,0 тис.грн.

ВСЬОГО 47 756,592 63 102,200 66 081,900 29 558,600

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2017 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7
9612180 Первинна медико-санітарна допомога
Проведення капітального ремонту.
затрат

1
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих 
років тис. грн. Звітність установ 18 420,9

2 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 14 277,85
3 кількість об’єктів, які потребують ремонту од. Звітність установ 12

продукту

 Аркуш 1 з 5



1
кількість установ,  в яких планується проведення капітального 
ремонту од. Звітність установ 2

2
 кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од. Звітність установ 12
3 площа об’єктів, що планується відремонтувати м.кв. Звітність установ 14 277,85

ефективності
1  середня вартість ремонту  одного об’єкта тис.грн Розрахунок 1 535,075
2 середня вартість ремонту 1 кв. м. грн Розрахунок 1 290,2

якості

1
 питома вага  об’єктів, які планується відремонтувати у загальній 
кількості об’єктів, що потребує ремонту % Розрахунок 100

2
 питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній 
площі, що потребує ремонту % Розрахунок 100

3
динаміка кількості установ, в яких планується проведення 
капітального ремонту в порівняні з попереднім роком % Розрахунок 100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів
затрат

1 обсяг видатків на оплату  енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. Звітність установ 4 782,2
2 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 3 550
3 водопостачання тис. грн. Звітність установ 214
4 електроенергії тис. грн. звітність установ 1 018,2

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування тис.грн Рішення про затвердження програми                               1 178,5

2 - оргтехніка тис.грн Рішення про затвердження програми                               581,4
3 - засоби комунікації та зв’язку тис.грн Рішення про затвердження програми                               87,5
4 - медичне обладнання тис.грн Рішення про затвердження програми                               479,9
5 - інші тис.грн Рішення про затвердження програми                               29,7
6 облікова вартість основних засобів  установ (балансова) тис.грн Рішення про затвердження програми                               109 250,5
7 знос  основних засобів тис.грн Рішення про затвердження програми                               74 408,2
8 залишкова вартість основних засобів тис.грн Рішення про затвердження програми                               34 842,3

продукту

1
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування, в т.ч. за групами од Звітність установ 65

2 - оргтехніка од Звітність установ 31
3 - засоби комунікації та зв’язку од Звітність установ 6
4 - медичне обладнання од Звітність установ 24
5 - інші од Звітність установ 4

ефективності

1
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 18,131

2 - оргтехніка тис.грн. Розрахунок 18,755
3 - засоби комунікації та зв’язку тис.грн. Розрахунок 14,583
4 - медичне обладнання тис.грн. Розрахунок 20
5 - інші тис.грн. Розрахунок 7,425

якості

1
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 
матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року % Розрахунок 100

2

 відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення 
вартості придбання до облікової вартості),%;

% Розрахунок 1,079

3
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного 
попереднього року % Розрахунок 58,559

4 - оргтехніка % Розрахунок 0,532
5 - оргтехніка % Розрахунок 75,61

 Аркуш 2 з 5



5 - оргтехніка % 75,61
6 - засоби комунікації та зв’язку % Розрахунок 0,08
7 - медичне обладнання % Розрахунок 0,44
8 - медичне обладнання % Розрахунок 100
9 - інші % Розрахунок 0,028

10 - інші % Розрахунок 8,695
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
затрат

1
обсяг видатків для надання населенню первинної медичної 
допомоги тис. грн. Рішення Київради 61 597,9 71 258,9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у   2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
ВСЬОГО

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2018 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2019 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9612180 Первинна медико-санітарна допомога
Проведення капітального ремонту.
затрат

1
обсяг видатків на погашення кредиторської 
заборгованості минулих років тис. грн. Звітність установ

2 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ
3 кількість об’єктів, які потребують ремонту од. Звітність установ

продукту

1
кількість установ,  в яких планується проведення 
капітального ремонту од. Звітність установ

2
 кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од. Звітність установ
3 площа об’єктів, що планується відремонтувати м.кв. Звітність установ

ефективності
1  середня вартість ремонту  одного об’єкта тис.грн Розрахунок
2 середня вартість ремонту 1 кв. м. грн Розрахунок

якості

1
 питома вага  об’єктів, які планується відремонтувати у 
загальній кількості об’єктів, що потребує ремонту % Розрахунок

2
 питома вага площі, яку планується відремонтувати у 
загальній площі, що потребує ремонту % Розрахунок

3
динаміка кількості установ, в яких планується проведення 
капітального ремонту в порівняні з попереднім роком % Розрахунок
2. Забезпечення збереження енергоресурсів

 Аркуш 3 з 5



затрат

1
обсяг видатків на оплату  енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. Звітність установ

2 з них на оплату: Звітність установ
3 теплопостачання тис. грн. Звітність установ
4 водопостачання тис. грн. Звітність установ
5 електроенергії тис. грн. звітність установ

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
затрат

1
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування тис.грн

Рішення про затвердження програми                         
      

2 - оргтехніка тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

3 - засоби комунікації та зв’язку тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

4 - медичне обладнання тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

5 - інші тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

6 облікова вартість основних засобів  установ (балансова) тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

7 знос  основних засобів тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

8 залишкова вартість основних засобів тис.грн
Рішення про затвердження програми                         
      

продукту

1
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів 
довгострокового користування, в т.ч. за групами од Звітність установ

2 - оргтехніка од Звітність установ
3 - засоби комунікації та зв’язку од Звітність установ
4 - медичне обладнання од Звітність установ
5 - інші од Звітність установ

ефективності

1
середні витрати на придбання одиниці обладнання та 
предметів довгострокового користування тис. грн. Розрахунок

2 - оргтехніка тис.грн. Розрахунок
3 - засоби комунікації та зв’язку тис.грн. Розрахунок
4 - медичне обладнання тис.грн. Розрахунок
5 - інші тис.грн. Розрахунок

якості

1

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 
матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього 
року % Розрахунок

2

 відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ 
(відношення вартості придбання до облікової вартості),%;

% Розрахунок

3
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості 
придбаного попереднього року % Розрахунок

4 - оргтехніка % Розрахунок
5 - оргтехніка % Розрахунок
6 - засоби комунікації та зв’язку % Розрахунок
7 - медичне обладнання % Розрахунок
8 - медичне обладнання % Розрахунок
9 - інші % Розрахунок

10 - інші % Розрахунок
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
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затрат

1
обсяг видатків для надання населенню первинної 
медичної допомоги тис. грн. Рішення Київради 64 985,784 68 365,045

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018-2019  __ 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 N 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).
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