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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________  ______ __________ ___

(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,)

Код Найменування 2014 рік (звіт)
2015 рік 

(затверджено)

2016 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2016 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові

кошти)
граничнии

обсяг
необхідно 

додатково +

1 2 3 4 5 6 7

9616020
Капітальний ремонт обєктів житлового 
господарства

1112,6 12900,0 6000,0 36829,5

9616021 Капітальний ремонт житлового фонду
1112,6 12900,0 6000,0 36829,5

3210

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

1112,6 12900,0 6000,0 36829,5

195,0 1755,0

3 метою недопущення виникнення аварійних ситуацій додаткова потреба по ремонту 
фасадів складає 1350,0тис.грн. на 8298кв.м . та балконів у  2-х житлових будинках на 
суму 405,0тис.грн.Середня вартість ремонту 1 ф асаду -  162,7тис.грн,, середня вартість 
1 балкону - 15,0тис.грн.

12600.0

Тривала експлуатація ліфтового обладнання спричиняє численні поломки, зупинки 
ліфтів, що становить загрозу життю мешканців. Для забезпечення безпечної 
експлуатації ліфтового обладнання потребує першочергової заміни 14 ліфтів у 9 
житлових будинках, із них 3 грузових та 11 пасажирських. Середня вартість 1 ліфта 
900,0тис.грн. Про необхідність заміни ліфтів свідчать численні звернення мешканців до 
комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", ДУ "Урядовий 
контактний центр", КМДА,ПРДА, депутатські звернення.

3172,0 9659,5

3 метою недопущення залиття квартир, враховуючи звернення мешканців, 
першочергово необхідно провести капітальний ремонт покрівель у 61 житловому 
будинку площею -  53018кв.м, Додаткова потреба -  9659,5тис.грн.(середня вартість 
ремонту 1 кв.м. 242 ,1гр н .),

1500,0 6501,0

У зв'язку з незадовільним станом та враховуючи постійні скарги мешканців, необхідно 
виконати роботи по капітальному ремонту сходових клітин у  12 житлових будинків, 
загальна площа -8190кв.м. Додаткова потреба -  6501,0тис.грн.(середня вартість 
ремонту 1 кв.м -976,9грн.)

1133,0 3211,0

У зв’язку з промерзанням панелей зовнішніх стін будинків та  для енергозбереження 
необхідно додатково провести утеплення площею 3435кв.м. на суму 2481,0тис.грн. 
(середня вартість і  кв.м. - 722грн.) та герметизацію стін у  7 будинках площею 
6090пог.м. на суму 730,0тис.грн. Середня вартість герметизація 1 пог.м - 120,0грн.

895,0

Відповідно до „Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" 
затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 17.05.2005 року № 76 орієнтовна тривалість ефективної експлуатації 
увідно-розподільних пристроїв 20 років, мереж освітлення місць загального 
користування 10 років. Необхідність виконання об 'єм у робіт визвана незадовільним 
технічним станом електричних м ережі електрощитових, відсутністю проведення ремонту 
більше 13 років Враховуючи зазначене, а також звернення мешканців, в тому числі до 
комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", ДУ "Урядовий 
контактний центр", КМДА, ПРДА, щодо забезпечення належної експлуатації 
електрощитових, запобігання аварійних ситуацій необхідно виконати ремонтні роботи 
електричних мереж (6217,и м.пог.) у  15 житлових будинках та замінити ГРЩ у 15 
житлових будинках. Додаткова потреба -  895,Отис грн. (середня вартість 1 пог.м. 
електромереж 65,9 грн., середня вартість заміни 1 ГРЩ 32,3 тис. грн.)



Відповідно до „Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій” 
затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 17.05.2005 року № 76 орієнтовна тривалість ефективної експлуатації 
внутрішньобудинкових мереж 10-15 років. Враховуючи довготривалу експлуатацію 
внутрішньобудинкових мереж у иаітлових 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 3592,0 пог.м у 12 житлових 
будинках. Середня вартість ремонту одного пог.м внутрішньобудинкових мереж -  614,7 
грн.

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

2016 рік 2016 рік
(проект) в (проект) зміни

N9 з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації
межах

доведених
граничних

обсягів

у  разі 
виділення 

додаткових 
коштів

2,2. Очікувані зміни потреби у видзтках/ надання кредитів спеціального фонду державного бюджету на 2017-2015 роки

Код Найменування

2017 рік (проект) 2018 рік (проект)

граничний
обсяг

необхідно 
додатково +

граничний
обсяг

необхідно 
додатково +

до*уме+гт, відповідно до иного неоОхідн> додаткові кошти)

1 2 3 4 5 6 7

9616020
Капітальний ремонт обєктів житлового
господарства

91810,0 229535,3

9616021 Капітальний ремонт житлового фонду
91810,0 229535.3

3210

Капітальні трансф ерти підприємствам 
(установам, організаціям)

91810 ,0 22 9 5 3 5 ,3

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у  раді 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
передбаченні

граничних
ОиСЯГіБ

додаткових
коштів

я додаткових 
кошт їв

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.


