
3атsерджено
Наказ MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни

26.08.20,14 N9 836

3BiT

про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету станом по З1 ,12.2О17 РОКУ

1. 7з00000 Департамент економiки та iнвестицiй виконавчоrо органу Киiвськоi MicbKoi ради (КММ)
(кпквк мБ)

2. 7310000
(кпквк мБ)

t 7з19180

економiки та виконавчоrо ки]вськоi MicbKoT

(найменування

l_]iльовi фонди, угворенi Верховною Радою Двтономноi Республiки Крим, орrанами мiсцевоrо самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi

програми)

за эвlтнии

0,1зз
(кпквк мБ) (кФквк)(1)

за

за звlтнии

цiльових

показники бюджетноi п та аналiз ix виконання за звiтний

4.Видатки та

5,обсяrи

на

7

та

в межах за звlтнии

KacoBi видатки (надан Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд разом загальний фонд спецiальний фонд разом загальний фонд спецiальний фонд разом

1 2 4 5 6 7 8 9

91 235,900 91 235.900 9,1 2з5,900 91 2з5,900

Nез/п кпквк кФквк Пiдпроrрама/завдання
бюджетноТ програми (2)

Затверджено паспортом бюджетноi програми на
звiтний перiод

KacoBi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

Вiдхилення
Пояснення щодо причин вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальнии
фонд

спецlальни
й фонд разом

1 2 з 4 5 6 7 в 9 10 1,1 12 13 14

7з191 80 01 33

Науково-методичне та аналiтичне
супроводкення процесу
планування
соцiальво+кономiчноrо розвитку
Micтa, залучення коштiв до
спецiального фонду мiського
бюджеry (за рахунок цiльових
фондiв)

91 235,900 9l 235,900 9,1 235,900 91 235,900

1 7319180 01 зз 3абезпечення виконання судових
рiшень

91 235,900 9,1 235,900 91 2з5,900 91 235,900

Разом 9l 2з5,900 91 235,900 91 235,900 91 235,900

Назва
регiональноi цiльовоi програми та пiдпрограми

3атверджено паспортом бюджетноi
програми на звiтний перiод

KacoBi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод Пояснёння lлодо причин вiдхилення

загальний
Фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд

разом
загальнии

фонд
спецiальни

й фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього

Nsз/п кпквк показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацii

Затверджено паспортом
бюджетноi проrрами на

зsiтний перiод

виконано за звiтний
перiод (KacoBi

видатки/наданi кредити)
Вiдхилення

1 2 з 4 6 7 8

1 3абезпечення виконання судових piuJeHb
затрат

Вiдхилення



1

l
|видатки на эабезпечення виконання судових рiшень |н:,7319,180

Рiш.Киiвради 'Про
бюджет Micтa Киева'
на вiдповiдний piK

9 l 235,900 9 l 235,900

1 7319,180 |кiпькiсть судових рiшень, якi необхiдно виконати lод. внуrрiшнiй облiк 3,000 ],000

1 7з19180
|серелнi вктрати на забезпеченння виконання судових 

lтис.lоiшень lФн. Розрахунок 304l 1,967 304l 1,967

якостl

1 7з1 91 80
lBцcoToK виконаних судових рiшень до судових рiшен, що l

|пiдляrають виконанню |% розрахчнок
l 00,000 l 00,000

Провоз видаткiв до кiнця реалiзацiТ
iнвестицiйного пооекryПлан звiтного перiоду Виконано за звiтний перiодKacoвi видатки станом на

1 сiчня звiтноrо перiоду
спецiальни

й фонд
Разомзагальний

фоtц
спецlальн
ий фонд

Разом загальний
фонд

спецiальн
ий фонд

Разом за гальн ий

фонд

код Найменування джерел надходжень кпкв
завльний

фонд
спецiальн
ий фонд

Разом

14 158 9 10 11 12 1з1 3 4 6 7

1 Код функцiовальноi ffiасифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подiляеться на ПiДПРОГРаМИ.

23азначаються yci пiдпроФами та завдання, затвердженi паспортом бюджетноi програми.
3Пункт 8 заповню€ться тiльки для затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проепiВ (ПРОГРаМ).
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