
ЗАТВЕРIDКЕНО

lакаэ MнicrepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2О14 року М836

{Y р€даrщ яаказч Miiбepcrвa фiнанов \ краiни

;ц 29 lрудня 2О18 рокч М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНОt
Наказ l розпорядчий документ

департаменту економiки та iнвестицiй виконавчого

ооrанч Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Mlcbкol

дЬожавноi адмiнiстрацii) ви 12 05,2021 N949
рц,/lа ФJt,s }(цrво,о бюдl€,у1

бюdжеmноi про2рамч мiсцевоео бюdжеmу на 2021 piK

0463з423
мент економlки та lHBec киiвськоi Micbkoi (код за едРпо у)

(код Гlрограмноj
класифiкацii
видаткiв lа

{редитування
мiсqевоrо бюджету)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

046з342з
2

з.

Департамент економiки та iHBecтицlи виконавчоaо киiвсько'i MicbxoT оади (кмдА)
(код за 0ДРПОИ

(код Проrрамноi
класифiкаLlii
видаткiв та

мiсцевого бюджеry)

(найменування вiдповiдального виконавця)

Внески до статуlноrо калilалу суб'скriв
rосподарювання

бюджетноi програми згiдно з

Типовою проrрамною класифiкачiею видаткlв та

кредитуваl]ня мlсцевоrо бюджету)

26000000000
27,17670 7670 0490 (код бюджету)

4. Обсяr бюджетflиХ призначень,/6ФджетНих асиrнуванЬ - 8 00О 0ОО rривень, У тому числi !аrальноrо фонду - 0 rривень та спецiальвого фовАу - В 000 000 rривень

5. Пiдстави для виконаlrня бюджетноi про.рами

6, Цiлi державноi полiти|(и, на дося.нення яких спрямована реалiзацiя бюджетноI проrрами

(l(од Програмноi
класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсчевого бюджету)

(код Типовоi проrрамноi
масифlкаLlii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

(код Фун.<цiональноi
класифlкаtlii видаткiв та
кредитування бюдхету)

iлi
1 збйьц,ення ва акгивiв п альноl власностl теп м Киева

7. Мёта бюджетноl проrрами
ЗбiльчJення Bapтocтi акгивiв пlдпри€мсrв усrахов, орrанiзаl]iй комунальноi власнсtстi територiальноl громади м Киева

1, 2700000

пАспорт

270000

Na з/п



8, Завдання бюрr<етно-r проrрамх

Na з/п завдання
1 Внески до статлного капiталу КГl "Киiвське iнвестицiйне агентство"

9. Напрями використанхя бюдr(етних l(оштiв

Ne з/л Напрями використання бюджетних KotlrтiB 3аrальний фонд Спецiальний фонд

1 2 з 4 5
,1 Внескидо статугного капiталу КГ]'Киiвське iнвесrиLliйне агентство" 8 000 000 8 000 000

8 000 000 8 000 000

10, Перелiх мiсцевиr / реriональних програм, що виконуються у складi бюмеrно'i проrрами

Ne з/п Найменування мiсцевоi / регiональноi проrрами загальний фонд спецiальний фонд
1 2 3 4 5

N9 з/п гlоказники Одиниця
вимiрч Джерело iнформацii Заaальний фоtlд Спецiальний фонд

71 5 62 4
,1 Вяесхи до статrтноrо капiталу КП "Киiвське iнвестицiйне аrентство"
1 затрат

8 000 000грн 8 000 000Сума внескв до статутного капiталу Рiшення Киiвради
2

,|
1Кiлькiсть BHecKiB до сrатугного капiталу протяrом року Звlтнiсть лLдприемств

з ефективностi
8 000 000Середнiй розмiр одноrо внеску грн 8 000 000

26 2вспiввiдноt!ення суми поповнення сгатугного фонду до розмiру статуrноrо
(фнду на початок перiоду вlдс-

В.о. duрекmора

ПОГОДЖЕНО:

Засm уп н ч к d Upe к mор а Де п арm а ме н пу

dеркавноi

,у mа сферч

пT 7v|J ,--(----/

Вячеслав пАнчЕнко

Олексанар МОРОЗ

ol програми 0000ЗЗ969 вlд 12О5 2О21

tнiцiали/iнiфал, прiзвище)

1'l. Результативхi показники бФдхетноi проrрами

з

l]

ореану KuiBcb\o\

12,05.2021 р,

l,


