
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
2 0 1 4  рік 

(з в іт )
2 0 1 5  рік 
(затверд 

жено)

2 0 1 6  рік (проект) Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 
на 2 0 1 6  рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, 

відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
граничний

обсяг
необхідно

ДО ДЭТКОВО+

1 2 3 4 5 6 7
9614100 Школи естетичного виховання дітей

3000 Капітальні видатки 302,4 178,2 170,0 397,1
3100 Придбання основного капіталу 302,4 178,2 170,0 397,1
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування

71,0 202,5

3 метою виконання завдань, передбачених ст.8 ЗУ "Про позашкільну освіту", а 
також для виконання першочергових функцій шкіл естетичного виховання дітей 
необхідно придбати: комплект звукопідсилюючої апаратури (4 шт. по 25,0 
тис.грн.) - 100,0 тис.ірн., скрипки (9 шт. по 3,4 тис.грн.) - 30,6 тис.грн, гітари (2 
шт. по 3,1 тис.грн.) - 6,2 тис.грн, синтезатор (2 шт. по 8,15 тис.грн.) - 16,3 тис.грн, 
баян (1 шт.) - 24,0 тис.грн, бандури (3 шт. по 3,1 тис.грн.) - 9,3 тис.грн., етюдники 
для художніх шкіл (5 шт. по 3,2 тис.грн.) - 16.0 тис.грн.

3130 Капітальний ремонт 302,4 107,2 170,0 194,6
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

302,4 107,2 170,0 194,6

3 метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального 
процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно 
здійснити ремонт даху на суму 194,6 тис.грн., а саме:
ДМШ №1, вул.Сагайдачного, 39 (119 кв.м. по 802,50 грн. кв.м.) - 95,5 тис.грн., 
ДМШ№31, вул. Сирецька, 13 (67 кв.м. по 1479,10 грн. кв.м.) - 99,1 тис.грн.

ВСЬОГО 302,4 178,2 170,0 397,1


