
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)      

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 42
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 421
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4217461
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено)

2019 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах) граничний 
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 1 779 079 223 000 34 131 300 15 400 000 Про проведення будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію

ВСЬОГО 1 779 079 223 000 34 131 300 15 400 000

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

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2019 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2019 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури 
затрат

1 витрати на будівництво об’єктів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 34 131,3 49 531,3
продукту

1 обсяг будівництва  одного об’єкту тис.м2 Кошторисна документація 31,07 31,07
2 кількість об’єктів будівництва од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2 6

ефективності
1 середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об’єкту тис. грн. Розрахунок 2,961 2,961
2 середня вартість витрат на будівництва об’єкту тис. грн. Розрахунок 19 165,65 65 042,4

якості
1 рівень готовності будівництва  об’єкту, % Розрахунок 100 85

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

 індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

ВСЬОГО

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



№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2020  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2021 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури 
затрат

1 витрати на будівництво об’єктів тис. грн. Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
продукту

1 обсяг будівництва  одного об’єкту тис.м2 Кошторисна документація
2 кількість об’єктів будівництва од Рішення КМР,  Розпорядження КМДА

ефективності
1 середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об’єкту тис. грн. Розрахунок
2 середня вартість витрат на будівництва об’єкту тис. грн. Розрахунок

якості
1 рівень готовності будівництва  об’єкту, % Розрахунок

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019  (плановий) рік за бюджетними програмами 
(грн.)

КПКВК Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік 
(затверджено)

2019 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
ДОБУДОВА  ДОРОГИ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ В IД 
ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-Л IСКIВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНIНА 
В С. ТРОЄЩИНА

79 081 100 000 Для коригування проектно-кошторисної документації 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. 
БРАТИСЛАВСЬКОЇ

300 000 Для проведення підготовчих робіт та початку проектування

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАКСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ 
ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ

499 999 10 000 000 Для виконання будівельних робіт

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАКСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ 
ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА

699 999 50 000 5 000 000 Для виконання будівельних робіт

ВСЬОГО 1 279 079 50 000 15 400 000
Бюджетний запит 000017594 від 02.01.2019 20:21:48


