
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016  № 861)     

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.  Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація      43
       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території 1 000,000 4 000,000

3142
Реконструкція та реставрація 
інших об'єктів 1 000,000 4 000,000

3142
Реконструкція та реставрація інших 
об'єктів 4 000,000

На реконструкцію нежитлового приміщення по вул.Миропільська,19 у Дніпровському районі м.Києва під Багатопрофільний культурний центр 
(розміщення комунального театрально- видовищного закладу культури "Театр Української традиції "Дзеркало" кошти на 2018 рік складають  
у сумі 4000,0 тис.грн;( п.6 готується відповідне розпорядження КМДА)

ВСЬОГО 1 000,000 4 000,000

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

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2018 рік 
(проект) в 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2018 рік 
(проект) зміни 

у разі 
виділення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7
4316310  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Забезпечення спорудження реконструкції об’єктів культури 
затрат

1 витрати на спорудження реконструкцію об’єктів культури тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 3 500
2 витрати на проектування об’єктів, що планується реконструювати тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1 000 500

продукту
1 кількість об’єктів культури, що планується реконструювати од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1
2 кількість проектів для реконструкції об’єкту культури од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1 1

ефективності
1 середні витрати на реконструкцію 1  об’єкту тис. грн. Розрахунок 3 500
2 середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції  об’єкту тис. грн. Розрахунок 1 000 500

якості
1 рівень готовності реконструкції  об’єкту % Розрахунок 100
2 рівень готовності проектної документації по реконструкції об’єкту культури % Розрахунок 100 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
(тис.грн.)

Код Найменування 

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території 15 000,000
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15 000,000

3142
Реконструкція та реставрація 
інших об'єктів 15 000,000

ВСЬОГО 15 000,000

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

№ з/п КПКВК* Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 

показників

2019  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2020 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 
індикативни

х 
прогнозних 
показників

2020 рік 
(прогноз), 

зміни у 
разі 

передбаче
ння 

додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4316310  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Забезпечення спорудження реконструкції об’єктів культури 
затрат

1 витрати на спорудження реконструкцію об’єктів культури тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 15 000

2
витрати на проектування об’єктів, що планується 
реконструювати тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
продукту

1 кількість об’єктів культури, що планується реконструювати од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1
2 кількість проектів для реконструкції об’єкту культури од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА

ефективності
1 середні витрати на реконструкцію 1  об’єкту тис. грн. Розрахунок 15 000

2
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції  
об’єкту тис. грн. Розрахунок
якості

1 рівень готовності реконструкції  об’єкту % Розрахунок 100

2
рівень готовності проектної документації по реконструкції 
об’єкту культури % Розрахунок

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020  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 № 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018  (плановий) рік за бюджетними програмами 
(тис.грн.)

КПКВК Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік 
(затверджено)

2018 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
4316310  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1 000 4 000

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПО 
ВУЛ.МИРОПІЛЬСЬКА,19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 
М.КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 
(РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО 
ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ 
"ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ "ДЗЕРКАЛО"

1 000 4 000

На реконструкцію нежитлового приміщення по вул.Миропільська,19 у Дніпровському районі 
м.Києва під Багатопрофільний культурний центр (розміщення комунального театрально- 

видовищного закладу культури "Театр Української традиції "Дзеркало" - у сумі 4000,0 тис.грн;( 
п.6 готується відповідне розпорядження КМДА)

ВСЬОГО 1 000 4 000
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