
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ Рорма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація________________________ 96___________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки І 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 
на2016 рік

граничний
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

9615022

Утримання та навчально- 
тренувальна робота дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 17,900 217,000

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 17 900 217,000

3 метою забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної 
школи Подільського району необхідні додаткові кошти в сумі 217,0тис грн 
для придбання спортивного обладнання, а саме: 2-х сіток для батуту на 
суму 156,0тис грн., 2-х комплектів пружин для батуту - 50,0тис.грн , 1-го 
силового тренажеру - 8,0тис.грн , 1-го набору штанг- 3,0тас грн.

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів
2016 рік 2016 рік

(проект) в (проект) зміни

N2 з/п Показники Одиниця Джерело інформації
межах у разі

виміру доведених виділення
граничних додаткових

обсягів коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів спеціального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ТИ С -ф Н .)

Код Найменування
2017 рік (проект) 2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального фонду на 2017 і 2019 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

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:
2017 рік 2017 рік 2018 рік 2018 рік

(прогноз) в (прогноз), (прогноз), в (прогноз),

№ з/п Показники
Одиниця

Джерело інформації межах зміни у разі межах зміни у разі
виміру доведених передбачення доведених передбачен

граничних додаткових індикативних ня
обсягів КОШТІВ прогнозних додаткових


