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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________  ______ 9 6 _________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

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

(тис.грн.)

Код Найменування 2 0 1 4  рік (звіт) 2015 рік 
(затверджено)

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

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9 6 1 6 0 3 0

Фінансова підтримка обєктів
житлово-комунального
господарства

6 8 9 4 ,1 3 0 0 ,4 0 ,0 1 3 7 2 0 ,3

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам,
організаціям)

6894,1 300,4 0.0 13720,3

13720,3

На покриття різниці між встановленим розміром цін/тарифів та економічно 
обгрунтованими витратами на виробництво цих послуг. Тарифи на на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховані відповідно до Порядку 
, затвердженого постановою КМУ від 01 06.2011 № 869 . У звязку з підвищенням розміру 
мінімальної заробітної плати для покриття різниці необхідні кошти в розмірі 
8538,75тис.грн.

Крім цього виникла різниця в тарифах по складових «Освітлення місць загального 
користування і підвалів та підкачування води» та «Енергопостачання ліфтів». В цих 
складових було враховано тариф на електроенергію в розмірі 0,4194 грн.за 1 квт., згідно 
постанови НКРЕКП від 26.02.2015 року № 220 з 01.09.2015 він становить 0,789 грн., за 1 
квт. , ріст 188,1%. Для покриття різниці в тарифах у зв'зку із збільшенням тарифу на 
електроенергію підприємству необхідні кошти в розмірі 4242,26 тис.грн.

Також, до 2011 року підприємство, яке було балансоутримувачем житлових будинків 
комунальної власності отримувало пільгу на землю 99,9%. 3 2011 року пільга відсутня. 
Окрім того, рішенням Київської міської ради від 03.07,2014 № 23/23 затверджено нову 
нормативну грошову оцінка земель м. Києва, яка введена в дію з 01.07.2015 . Враховуючи, 
зазначене та розрахунок податку на землю на 2016 рік необхідні додаткові кошти в сумі 
939,25 тис грн.

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

2 0 1 6  рік (проект) 2 0 1 6  рік (проект)
в межах зміни у разі

Мо з/п Показники Одиниия ВИМІОУ Джерело інформації доведених виділення
граничних додаткових

обсягів коштів

2,2. О їік у ггк і зміни потреби у эидзткзх/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

Код Найменування
2 0 1 7  рік (проект) 2 0 1 8  рік (проект)

Обґрунтування ммбяідноєтз додаткових кош тів а  загального фонду на і  роках (обов’язкове посилання на нормативний 
документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)граничний

обсяг
необхідно 

додатково +
граничний

обсяг
необхідно 

додатково +

1 2 3 4 5 6 7



9616030

Фінансова підтримка обектів
житлово-комунального
господарства

14474,9 15227,6

2610
підприємствам (установам, 
організаціям)

14474,9 15227,6

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програм у 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 
язредбачекк

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.


