
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 
вересня 2016 року N 861)

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

9616021
Капітальний ремонт житлового 
фонду 14 145,727 15 700,500 49 842,500

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 14 124,522 15 700,500 49 842,500

З метою підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду для збереження майна комунальної власності необхідно виконати роботи по заміні вікон 
у 22-х будинках , площа 2073,0кв.метри - 1кв.м-2,3тис.грн.З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій додаткова потреба по ремонту 133  
балконів у 14-х житлових будинках на суму 4690,0тис.грн.Середня вартість ремонту 1 балкону - 35,0тис.грн. З метою недопущення залиття  квартир, 
враховуючи звернення  мешканців,  першочергово необхідно провести капітальний ремонт  покрівель у 46  житлових  будинках площею -  40835кв.м.  
(1кв.м 0,227тис.грн.)Додаткова потреба - 9278,0 тис.грн.У зв'язку з незадовільним станом та враховуючи постійні скарги мешканців, необхідно виконати 
роботи по капітальному ремонту сходових клітин у 10  житлових  будинків, загальна  площа -8570кв.м. Додаткова потреба - 4433,0тис.грн.(середня 
вартість ремонту 1 кв.м -517грн.) У зв'язку з промерзанням панелей зовнішніх стін  будинків та для енергозбереження  необхідно  провести утеплення 
фасадів  у 17 будинках площею 7820 кв.м. на суму  4865,8 тис.грн. (середня вартість 1кв.м. - 622грн.) . Крім того враховуючи  доручення КМДА (щодо 
проведення у 2017 році Євробачення)  необхідно виконати капітальний ремонт фасадів у 46 будинках (в т.ч. в центральній частині Подолу - 34 будинки), 
загальна площа 42936 кв.м. на  суму 10866,5тис.грн.Необхідність виконання  робіт визвана незадовільним технічним станом електричних мереж і 
електрощитових, відсутністю проведення ремонту більше 13 років. Враховуючи зазначене, а також звернення мешканців, в тому числі до комунальної 
бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", щодо забезпечення належної експлуатації  електрощитових, запобігання аварійних ситуацій  
необхідно  виконати ремонтні роботи електричних мереж (6988  м.пог.) у 12 житлових будинках та замінити ГРЩ у 23 житлових будинках. Додаткова 
потреба - 895,0тис.грн. (середня  вартість 1 пог.м. електромереж 165 грн., середня вартість заміни 1 ГРЩ  60 тис. грн.) Враховуючи довготривалу 
експлуатацію внутрішньобудинкових мереж у житлових будинках, звернення мешканців, в тому числі до контактного центру та для забезпечення їх 
належної експлуатації, запобігання виникнення аварійних ситуацій необхідно першочергово виконати ремонт внутрішньобудинкових мереж загальною 
протяжністю 10548 пог.м у 25 житлових будинках. Середня вартість ремонту одного пог.м внутрішньобудинкових мереж - 527 грн.Необхідно виконати 
роботи по капітальному ремонту систем  протипожежної автоматики у 4-х будинках ( 6 систем по 500,0тис.грн.)Роботи по заміні (модернізації) ліфтів

ВСЬОГО 14 145,727 15 700,500 49 842,500

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
9616021 Капітальний ремонт житлового фонду
Забезпечення проведеення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках
затрат
продукту
ефективності
якості
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат
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1
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків  
(разом), в тому числі: тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 49 842,5

2 витрати на проведення капітального ремонту фісадів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 10 866,5
3 витрати на проведення капітального ремонту покрівель тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 9 278
4 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4 433

5
витрати на проведення капітального ремонту мереж 
тепло-водопостачання та водовідведення тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 5 567

6 витрати на проведення капітального ремонту електрощитових тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2 387,2
7 витрати на проведення капітального ремонту балконів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4 690
8 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4 755

9
витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх 
стін житлових будинків тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4 865,8

10
витрати на проведення капітального ремонту систем протипожежної 
автоматики тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 3 000

11 загальна кількість фасадів од Звітність установ 748
12 загальна кількість покрівель од Звітність установ 748
13 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 1 892
14 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 2 752
15 загальна кількість електрощитових од Звітність установ 615
16 загальна кількість балконів од. Звітність установ 38 942
17 загальна кількість систем протипожежної автоматики од. Звітність установ 134
18 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 2 149,822
19 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 606 901
20 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 390 451,9
21 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 1 339 937,2
22 загальний метраж зовнішніх стін кв.м Звітність установ 2 149 822
23 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 265
24 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 290
25 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 1 370

26
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що 
потребують ремонту од Звітність установ 1 748

27 кількість електрощитових, що потребують ремонту од Звітність установ 35
28 кількість балконів, що потребують ремонту од Звітність установ 1 400

29
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту 
відкосів од. Звітність установ 655

30 кількість систем протипожежної автоматики, що потребують ремонту од. Звітність установ 134
31 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 286 327
32 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 220 959
33 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 322 140,7

34
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що 
потребують ремонту пог.м. Звітність установ 718 339,2

35  метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 10 872
36 метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення кв.м. Звітність установ 367 929,3

продукту
1 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 46
2 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 46
3 кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 20

4
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що 
планується відремонтувати од. Звітність установ 25

5 кількість електрощитових, що планується відремонтувати од. Звітність установ 24
6 кількість балконів, що планується відремонтувати од. Звітність установ 133

7
кількість  житлових будинків, де планується проведення заміни вікон 
та ремонту відкосів од. Звітність установ 24

8
кількість систем протипожежної автоматики,  що планується 
відремонтувати од Звітність установ 6

9 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 42 936
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9 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м 42 936
10 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 40 835
11 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 8 570,3

12
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що 
планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 10 548

13 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 2 073
14 метраж зовнішніх стін, які планується утеплити кв.м Звітність установ 7 820

ефективності
1 середня вартість  капітального ремонту 1 покрівлі тис. грн. Розрахунок 201,696
2 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду тис. грн. Розрахунок 236,228
3 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини тис. грн. Розрахунок 221,65

4
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі 
тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 222,68

5 середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової тис. грн. Розрахунок 99,467
6 середня вартість капітального ремонту  1 балкону тис. грн. Розрахунок 35,263

7
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового 
будинку тис. грн. Розрахунок 198,125

8 середня вартість ремонту 1 системи  протипожежної автоматики тис. грн. Розрахунок 500
9 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду тис. грн. Розрахунок 0,253

10 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі тис. грн. Розрахунок 0,227
11 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини тис. грн. Розрахунок 0,517

12
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі 
тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 0,528

13 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон тис. грн. Розрахунок 2,294
14 середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін тис. грн. Розрахунок 0,622

якості

1
питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, 
до кількості що потребує ремонту % Розрахунок 68,571

2

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують 
проведення капітального ремонту % Розрахунок 17,358

3

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують 
проведення капітального ремонту % Розрахунок 15,862

4

питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати 
до кількості сходових клітин, що потребують проведення 
капітального ремонту % Розрахунок 1,46

5

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують 
ремонту % Розрахунок 1,43

6

питома вага кількості балконів, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості балконів, що потребують 
проведення капітального ремонту % Розрахунок 9,5

7

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення 
заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що 
потребує заміни вікон та ремонту відкосів. % Розрахунок 3,664

8

питома вага кількості систем  протипожежної автоматики, на яких 
планується проведення капітального ремонту до кількості систем  
протипожежної автоматики, що потребують проведення капітального 
ремонту Розрахунок 4,478

9
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до 
метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 14,995

10
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт 
до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 18,48

11

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний 
ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення 
капітального ремонту % Розрахунок 2,66
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11

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний 
ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення 
капітального ремонту % 2,66

12

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до 
довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту % Розрахунок 1,468

13
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу 
вікон, що потребують заміни % Розрахунок 19,067

14
питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення 
замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення % Розрахунок 2,125

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

9616021
Капітальний ремонт житлового 
фонду 42 855,100 42 543,000

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 42 855,100 42 543,000

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
9616021 Капітальний ремонт житлового фонду
Забезпечення проведеення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках
затрат

1
Витрати на оплату робіт по заміні (модернізації) та 
реконструкції ліфтів тис. грн.

Рішення про затвердження програми                         
      9 000 14 400

2
Кількість ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та 
реконструкції од. Звітність установ 565 565

3 Загальна кількість ліфтів од. Звітність установ 850 850
продукту

1
Кількість ліфтів, що планується замінити (модернізувати) 
та реконструювати од. Звітність установ 10 16
ефективності

1
Середня вартівсть заміни (модернізації) та реконструкції 
одного ліфта тис. грн. Розрахунок 900 900
якості

1

Питома вага кількості ліфтів, що планується замінити 
(модернізувати) та реконструювати до кількості ліфтів, що 
потребують заміни (модернізації) та реконструкції % Розрахунок 1,77 2,832
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат

1
витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків  (разом), в тому числі: тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 33 855,1 28 143
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1 тис. грн. 33 855,1 28 143
2 витрати на проведення капітального ремонту фісадів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 3 379 3 939
3 витрати на проведення капітального ремонту покрівель тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 7 074 1 161

4
витрати на проведення капітального ремонту сходових 
клітин тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 10 247 9 047

5
витрати на проведення капітального ремонту мереж 
тепло-водопостачання та водовідведення тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2 292 2 250

6
витрати на проведення капітального ремонту 
електрощитових тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 867 1 393

7 витрати на проведення капітального ремонту балконів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1 170 620
8 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2 183 1 668

9
витрати на проведення капітального ремонту з утеплення 
зовнішніх стін житлових будинків тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4 142,5 2 065

10
витрати на проведення капітального ремонту систем 
протипожежної автоматики тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2 500 6 000

11 загальна кількість фасадів од Звітність установ 748 748
12 загальна кількість покрівель од Звітність установ 748 748
13 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 1 892 1 892

14
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення од Звітність установ 2 752 2 752

15 загальна кількість електрощитових од Звітність установ 615 615
16 загальна кількість балконів од. Звітність установ 38 942 38 942
17 загальна кількість систем протипожежної автоматики од. Звітність установ 134 134
18 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 2 149,822 2 149,822
19 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 606 901 606 901
20 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 390 451,9 390 451,9

21
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення пог.м. Звітність установ 1 339 937,2 1 339 937

22 загальний метраж зовнішніх стін кв.м Звітність установ 2 149 822 2 149 822
23 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 265 265
24 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 290 290
25 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 1 370 1 370

26
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту од Звітність установ 1 748 1 748

27 кількість електрощитових, що потребують ремонту од Звітність установ 35 35
28 кількість балконів, що потребують ремонту од Звітність установ 1 400 1 400

29
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон 
та ремонту відкосів од. Звітність установ 655 655

30
кількість систем протипожежної автоматики, що 
потребують ремонту од. Звітність установ 134 134

31 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 286 327 286 327
32 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 220 959 220 959
33 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 322 140,7 322 140,7

34
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 718 339,2 718 339,2

35  метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 10 872 10 872
36 метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення кв.м. Звітність установ 367 929,3 367 929,3

продукту
1 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 11 9
2 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 26 9
3 кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 57 55

4
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати од. Звітність установ 10 8

5 кількість електрощитових, що планується відремонтувати од. Звітність установ 5 16
6 кількість балконів, що планується відремонтувати од. Звітність установ 29 14

7
кількість  житлових будинків, де планується проведення 
заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 13 11
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7 од. 13 11

8
кількість систем протипожежної автоматики,  що 
планується відремонтувати од Звітність установ 5 12

9 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 13 727 15 421
10 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 25 055 5 283
11 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 20 935,2 15 740,14

12
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 4 540 3 588

13 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 947,92 691,2
14 метраж зовнішніх стін, які планується утеплити кв.м Звітність установ 6 677 3 035

ефективності
1 середня вартість  капітального ремонту 1 покрівлі тис. грн. Розрахунок 272,077 129
2 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду тис. грн. Розрахунок 307,182 437,667
3 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини тис. грн. Розрахунок 179,772 164,491

4
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі 
тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 229,2 281,25

5 середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової тис. грн. Розрахунок 173,52 87,063
6 середня вартість капітального ремонту  1 балкону тис. грн. Розрахунок 40,345 44,286

7
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 
житлового будинку тис. грн. Розрахунок 167,923 151,636

8
середня вартість ремонту 1 системи  протипожежної 
автоматики тис. грн. Розрахунок 500 500

9 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду тис. грн. Розрахунок 0,246 0,255
10 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі тис. грн. Розрахунок 0,282 0,22

11
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової 
клітини тис. грн. Розрахунок 0,489 0,575

12
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі 
тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 0,505 0,627

13 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон тис. грн. Розрахунок 2,303 2,413
14 середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін тис. грн. Розрахунок 0,62 0,68

якості

1
питома вага електрощитових, де планується проведення 
ремонту, до кількості що потребує ремонту % Розрахунок 14,286 45,714

2

питома вага кількості фасадів, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що 
потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 4,151 3,396

3

питома вага кількості покрівель, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості покрівель, 
що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 8,966 3,103

4

питома вага кількості сходових клітин, які планується 
відремонтувати до кількості сходових клітин, що 
потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 4,161 4,015

5

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту % Розрахунок 0,572 0,458

6

питома вага кількості балконів, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості балконів, 
що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 2,071 1

7

питома вага кількості житлових будинків, де планується 
проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості 
житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту 
відкосів. % Розрахунок 1,985 1,679

8

питома вага кількості систем  протипожежної автоматики, 
на яких планується проведення капітального ремонту до 
кількості систем  протипожежної автоматики, що 
потребують проведення капітального ремонту Розрахунок 4,478 8,955
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8 4,478 8,955

9

питома вага метражу фасадів, де планується капітальний 
ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту % Розрахунок 4,794 5,386

10

питома вага метражу покрівель, де планується 
капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує 
капітального ремонту % Розрахунок 11,339 2,391

11

питома вага метражу сходових клітин, де планується 
капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що 
потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 6,499 4,886

12

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального 
ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що 
потребує ремонту % Розрахунок 0,632 0,499

13
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до 
метражу вікон, що потребують заміни % Розрахунок 8,719 6,358

14

питома вага метражу зовнішніх стін, де планується 
утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що 
потребує утеплення % Розрахунок 1,815 0,825

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).

Бюджетний запит 000005789 від 01.01.2017 14:45:00
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