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. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4217691

(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
1

2610

2019 рік (проект)

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік
(затверджено)

2
Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
ВСЬОГО

3

4

3 186 000
3 186 000

6 030 000
6 030 000

граничний
обсяг

необхідно
додатково +

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

5

6

7

10 180 000
10 180 000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів
Одиниця
2019 рік (проект) в межах
2019 рік (проект) зміни у разі
№ з/п
Найменування
Джерело інформації
виміру
доведених граничних обсягів
виділення додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.
421769 Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
1
Погіршення екологічних умов проживання мешканців району.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
1

2610

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

Найменування

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково +

індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково +

2
Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
ВСЬОГО

3

4

5

6

10 750 080
10 750 080

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

7

11 287 584
11 287 584

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

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2020 рік
(прогноз) в
межах
доведених
індикативних
прогнозних
показників
5

2020 рік
(прогноз),
зміни у разі
передбачення
додаткових
коштів
6

2021 рік
2021 рік
(прогноз), в
(прогноз),
межах
зміни у разі
доведених
передбачення
індикативних
додаткових
прогнозних
коштів
показників
7
8

1
3
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

7

8

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)

1

2

3

4

Бюджетний запит 000017624 від 03.01.2019 22:22:56

2019 рік (проект)
необхідно
граничний обсяг
додатково +
5
6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні
додаткові кошти)
7

