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

1.  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація      92 
       (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

9213850
Заходи  державної політики з питань 
молоді 7,511 189,100 95,800 30,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 7,511 189,100 95,800 30,000

Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій та дітей 
учасників АТО (50грн х 600шт=30000 грн), доведених видатків вистачає 
лише на придбання 964 подарків

Усього: 7,511 189,100 95,800 30,000

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

9213850 Заходи  державної політики з питань молоді
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
ефективності

1

середні витрати на проведення одного регіонального 
заходу державної політики з питань молоді (у розрізі 
напрямів діяльності), розрахунок 11 975 15 725

2 культурологічні розрахунок 24 100 39 100

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) граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
 граничний 

обсяг
необхідно 

додатково +
1 2 3 4 5 6 7

9213850
Заходи  державної політики з питань 
молоді 103,560 0,000 109,256 0,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 103,560 0,000 109,256 0,000
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2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 103,560 0,000 109,256 0,000

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
9213850 Заходи  державної політики з питань молоді

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
ефективності

1

середні витрати на проведення одного 
регіонального заходу державної політики 
з питань молоді (у розрізі напрямів 
діяльності), грн розрахунок 12 944,975 13 656,949

2 культурологічні грн розрахунок 26 052,1 27 484,966
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.
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