
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ: додатковий (Форма 3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (_0_)(_9_)(_6_)
(найменування головного розпорядника коштів) ( КВК)

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду 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 
(затверд 

жено)

2016 рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 
на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, 

відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
граничний

обсяг
необхідно

ДОДЭТКОВО+

і 2 3 4 5 6 7
9614060 Бібліотеки

3000 Капітальні видатки 221,8 230,0 892,5
3100 Придбання основного капіталу 2 2 1 ,8 230,0 892,5
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування

29,0 177,9

3 метою покращення бібліотечного обслуговування, забезпечення 
доступності до інформації (згідно до ст.4 ЗУ "Про бібліотеки та 
бібліотечну справу") необхідно придбати комп"ютери (4 шт по 
13,0тис.грн) на суму 52,0 тис.грн та багатофункціональний пристрій (2 шт. 
по 4,0 тис.грн.) на суму 8,0 тис.грн., проектор (1 шт.) - 15,0 тис.грн. та 
екран для проектора (1 шт.) - 3,0 тис.грн.
Крім того, з метою забезпечення виконання рішення КМР від 28.05.2015 
№571/1435 "Про затвердження Концепції розвитку української мови, 
культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015- 
2020 роки" необхідно придбати книжки на суму 99,9 тис.грн. (для дитячих 
бібліотек (798 шт) на суму 39,9 та для дорослих бібліотек (800 шт) на суму 
60,0 тис.грн.).

3130 Капітальний ремонт

192,8 230,0 714,6

3 метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для 
надання освітних послуг, комфортного перебування та безпеки 
працівників та відвідувачів бібліотек необхідно здійснити: 
ремонт даху на суму 40,1 тис.грн. (Бібліотека Дружби Народів (пр-т 
Свободи, 15/1) - 100 кв.м. по 401 грн. кв.м.),
ремонт приміщень на суму 469,4 тис.грн. (Бібліотека №123 (пр-т Свободи, 
2 В) - 401,2 кв.м. по 1170 грн. за кв.м.),
заміну' вікон на суму 205,1 тис.грн. (ЦРБ ім.І.Франка (вул.Кирилівська, 
117) - 99 кв.м. по 2071,90 грн. за кв.м.)

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

192,8 230,0 714,6
всього 221,8 230,0 892,5


