
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1.  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація      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 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2014 рік (звіт) 2015 рік 
(затверджено)

2016 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду 
на2016 рік граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9614801
Iншi культурно-освiтнi заклади та 
заходи 504,894 573,100 711,500 78,300

2111 Заробітна плата 364,231 386,600 497,200 16,700
Необхідні додаткові кошти на забезпечення виплати стимулюючих 
надбавок

2120 Нарахування на оплату праці 132,398 140,300 180,500 6,000
Необхідні додаткові кошти на нарахування на заробітну плату для 
забезпечення виплатип стимулюючих виплат

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 2,796 15,000 9,000 11,600

Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної 
установи для виконання завдань, централізованій бухгалтерії необхідні 
додатково кошти в сумі 11,6 тис.грн., а саме:
5,6 тис.грн - придбання канцтоварів, 
5,2 тис грн - придбання картриджів, 
0,8 тис.грн - підписка на журнал "Все про бухгалтерський облік".

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,469 31,200 24,800 44,000

24,0 тис.грн. - послуги архіваріуса, згідно Типового положення про архівний 
підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, 
державного і комунального підприємства, установ та організацій;
1,0 тис.грн. - послуги заправки катриджів;
19,0 тис.грн. - встановлення програмного забезпечення для належного 
автоматизованого ведення централізованого бухгалтерського обліку для 
виконання завдань, що покладені на централізовані бухгалтерії 
згідноТипового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.    
                                                                

Усього: 504,894 573,100 711,500 78,300

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

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2016 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2016 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

2.2. Очікувані зміни потреби  у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки
(тис.грн.)

Код Найменування 
2017 рік (проект) 2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 

роках  (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 
необхідні додаткові кошти)



Код Найменування 
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 

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

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

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2017 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2018 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачен

ня 
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.


