
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 
вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1.  96 Подільська РДА      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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2015 рік (звіт)
2016 рік 

(затверджен
о)

2017 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 рік (обов’язкове посилання на 
нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9616030

Фінансова підтримка об"єктів 
житлово-комунального 
господарства 1 787,700 5 247,900 42 625,657

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1 787,700 5 247,900 42 625,657

На покриття різниці  між встановленим розміром  цін/тарифів  та економічно обгрунтованими витратами  на виробництво цих послуг.  Тарифи 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, збільшенням тарифу на електричну енергію, на послуги з вивезення побутових відходів 
(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення), а також з метою утримання технологічних електричних мереж (у звязку із Постановою Кабінету 
Міністрів №515)  для покриття  різниці  необхідні кошти в розмірі 42625,7тис.грн. (з них: електроенергія - 11212,1тис.грн., з/пл. - 7588,1тис.грн.). 

ВСЬОГО 1 787,700 5 247,900 42 625,657

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2017 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2017 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7
9616030 Фінансова підтримка об"єктів житлово-комунального господарства
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств  по утриманню та експлуатації житлового фонду
затрат

1
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 
житлового фонду од виробнича програма 1

2
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств  по 
утриманню та експлуатації житлового фонду тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 42 625,7

продукту

1

кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 
житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової 
підтримки) од виробнича програма 1

ефективності
1 середня сума дотації на 1 комунальне підприємство тис.грн Розрахунок 42 625,7

якості
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1

питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та 
експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову 
підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та 
експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації 
(фінансової підтримки) % Розрахунок 100

2

питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується 
надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості 
комунальних підприємств % Розрахунок 100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у   2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках  (обов’язкове 

посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

9616030

Фінансова підтримка об"єктів 
житлово-комунального 
господарства 44 970,068 47 308,511

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 44 970,068 47 308,511

ВСЬОГО

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2018 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2018  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2019 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2019 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9616030 Фінансова підтримка об"єктів житлово-комунального господарства
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств  по утриманню та експлуатації житлового фонду
затрат

1
кількість комунальних підприємств по утриманню та 
експлуатації житлового фонду од виробнича програма 1 1

2
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств  
по утриманню та експлуатації житлового фонду тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 44 970,068 47 308,511
продукту

1

кількість комунальних підприємств по утриманню та 
експлуатації житлового фонду, яким планується надання 
дотації (фінансової підтримки) од виробнича програма 1 1
ефективності

1 середня сума дотації на 1 комунальне підприємство тис.грн Розрахунок 44 970,068 47 308,511
якості

1

питома вага кількості комунальних підприємств по 
утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано 
дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних 
підприємств по утриманню та експлуатації житлового 
фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової 
підтримки) % Розрахунок 100 100
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1 % 100 100

2

питома вага кількості комунальних підприємств, яким 
планується надання дотації (фінансової підтримки), до 
загальної кількості комунальних підприємств % Розрахунок 100 100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018-2019  __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 
бюджетної програми
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі 
змінами).
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