
1

тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

ВСЬОГО 6372174,8 262462,9 281214,6      4,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1874456,9  31495,8 119893,0      1,7

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"  47475,4   8910,1     18,8

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
 47475,4   8910,1     18,8

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту  47475,4   8910,1     18,8

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 1061394,2  17681,9 115017,0      1,7

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 168062,3      1,7

7441 Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв  24962,9      1,7

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
143099,4

7460
Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої 

iнфраструктури
893331,9  17680,1 115017,0      2,0

7462

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої 

iнфраструктури за рахунок субвенцiї з державного 

бюджету

889109,1  17680,1 115017,0      2,0

7464

Здiйснення заходiв в рамках проведення експерименту з 

розвитку автомобiльних дорiг загального користування, 

дiлянок вулиць i дорiг мiст та iнших населених пунктiв, що 

сумiщаються з автомобiльними дорогами загального 

користування, в усiх областях та м. Києвi, а також 

дорожньої iнфраструктури у м. Києвi

  4222,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"  64775,3   4852,4   4852,4      7,5

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
 64775,3   4852,4   4852,4      7,5

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту  64775,3   4852,4   4852,4      7,5

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 700812,0     51,3     23,6

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 700812,0     51,3     23,6

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
700812,0     51,3     23,6

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
742938,2

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"   8015,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   8015,8

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ" 151356,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
151356,0

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
151356,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ  22434,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  22434,8

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  10995,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  10995,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ 

ЗАПОВIДНИК
   302,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    302,3

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   4290,0

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва 

на 2018-2020 роки

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2019 році

за січень - квітень 2019 року

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

8330
Iнша дiяльнiсть у сферi екологiї та охорони природних 

ресурсiв
  4290,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ 

БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

160000,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
160000,0

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
160000,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  91503,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 89603,9

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 87953,0

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв   1650,9

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1900,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  21878,6

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  21878,6

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 272161,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
272161,8

6012
Забезпечення дiяльностi з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергiї
272161,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 993504,0  33194,1  25299,0      3,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 663941,1  32219,3  25299,0      4,9

1120
Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I-II рiвнiв 

акредитацiї (коледжами, технiкумами, училищами)
 11777,9

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 273366,1  19911,9  19211,8      7,3

2020 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню  76626,1   2279,2   2279,2      3,0

2030
Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та 

новонародженим
 53210,0   5979,8     79,8     11,2

2040 Санаторно-курортна допомога населенню  32780,5   1171,2   1171,2      3,6

2050
Медико-соцiальний захист дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених 

батькiвського пiклування
  2642,0

2060 Створення банкiв кровi та її компонентiв   5997,4

2070 Екстрена та швидка медична допомога населенню  20000,0    500,4    500,4      2,5

2080
Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню, крiм 

первинної медичної допомоги 
   500,0

2090
Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога 

населенню
 92400,5    166,9    166,9      0,2

2100 Стоматологiчна допомога населенню  12090,0

2110 Первинна медична допомога населенню  69157,6    508,0    187,7      0,7

2111
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги
 69157,6    508,0    187,7      0,7

2150 Iншi програми, заклади та заходи у сферi охорони здоров’я  13393,0   1701,8   1701,8     12,7

2151
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони 

здоров’я
 13393,0   1701,8   1701,8     12,7

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" 329562,9    974,8      0,3

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 201514,4

2020 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню  27531,3    270,8      1,0

2030
Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та 

новонародженим
 70717,2     88,1      0,1

2070 Екстрена та швидка медична допомога населенню  29800,0    615,9      2,1

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  3598,3     25,0     25,0      0,7

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"   1000,0     25,0     25,0      2,5

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури   1000,0     25,0     25,0      2,5
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"   2598,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
   160,0

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
   160,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури   2438,3

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  62844,5

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"  60844,5

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  58844,5

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2000,0

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ   2000,0

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi 

Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
  2000,0

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 550463,9  53441,2  35947,3      9,7

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 430242,5  25787,8  12507,5      6,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 295281,9   8328,1   7744,0      2,8

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв    960,6

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

   960,6

7690 Iнша економiчна дiяльнiсть 134000,0  17459,7   4763,5     13,0

7691

Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених 

Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами 

мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчої 

влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономної 

Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i 

мiсцевими органами виконавчої влади

134000,0  17459,7   4763,5     13,0

КП "ПЛЕСО" 120221,4  27653,4  23439,8     23,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 120221,4  27653,4  23439,8     23,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 148087,7     60,1     60,1

1120
Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I-II рiвнiв 

акредитацiї (коледжами, технiкумами, училищами)
  1448,8

1130
Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III-IV рiвнiв 

акредитацiї (унiверситетами, академiями, iнститутами)
 10400,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   2500,0

4040 Забезпечення дiяльностi музеїв i виставок    500,0

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, 

центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
   800,0

4070 Фiнансова пiдтримка кiнематографiї  99878,9

4080 Iншi заклади та заходи в галузi культури i мистецтва  15170,0

4081
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi культури i 

мистецтва
 15170,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури  17390,0     60,1     60,1      0,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 398031,1   3042,3   2125,0      0,8

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  29479,0

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти  29479,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти  29479,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 116100,0

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти 116100,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти 116100,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ 

БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

132682,6



4
тис.грн
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Профінан-
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програмної 
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Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти 132682,6

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти 132682,6

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  62851,0

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти  62851,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти  62851,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  56918,5   3042,3   2125,0      5,3

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi 

Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
   700,0

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

    90,0

1080

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

спецiалiзованими школами-iнтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої 

пiдготовки дiтей в галузi науки i мистецтв, фiзичної культури i 

спорту, iнших галузях, лiцеями з посиленою вiйськово-

фiзичною пiдготовкою

  5497,4

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 21876,0   1798,2   1798,2      8,2

1110
Пiдготовка кадрiв професiйно-технiчними закладами та 

iншими закладами освiти
 13344,2   1244,1    326,8      9,3

1120
Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I-II рiвнiв 

акредитацiї (коледжами, технiкумами, училищами)
  4968,2

1130
Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III-IV рiвнiв 

акредитацiї (унiверситетами, академiями, iнститутами)
  9442,7

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти   1000,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти   1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  50798,0   8401,5   8401,5     16,5

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на 

оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок 

Чорнобильської катастрофи)

 20000,0   8401,5   8401,5     42,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  23100,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 16300,0

5033
Забезпечення пiдготовки спортсменiв школами вищої 

спортивної майстерностi
  6800,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури   7698,0

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд   7698,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  30325,8

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

 20713,6

3101

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання дiтей з вадами 

фiзичного та розумового розвитку

  3540,0

3102

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання, всебiчної 

пiдтримки, захисту та безпеки осiб, якi не можуть вести 

самостiйний спосiб життя через похилий вiк, фiзичнi та 

розумовi вади, психiчнi захворювання або iншi хвороби

 16519,0

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання 

громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з 

похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

   100,0

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з iнвалiднiстю та 

дiтям з iнвалiднiстю
   554,6
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Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3200
Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та виплати 

допомог i компенсацiй
  4690,0

3240 Iншi заклади та заходи   4922,2

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального 

захисту i соцiального забезпечення
  4922,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  20790,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури  20790,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї   4312,9      7,9

3110 Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального захисту   1250,0

3111
Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги дiтям, 

якi опинились у складних життєвих обставинах
  1250,0

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями 

населення
   362,9

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв соцiальних 

служб для сiм’ї, дiтей та молодi
   362,9

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури   2700,0      7,9

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
123923,5

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 73711,2

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 68126,2

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв   5585,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    710,0

1010 Надання дошкiльної освiти  17972,2

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 19554,3

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та (або) розумового розвитку

  1000,8

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   3675,0

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  3675,0

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    400,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    400,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   4700,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   2200,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  2200,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
207104,6  14264,9   8065,9      6,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
115684,0   6199,2   2899,2      5,4

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
115684,0   6199,2   2899,2      5,4

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   2537,5

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  13774,9

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

 13774,9

1010 Надання дошкiльної освiти  21795,5   3635,3   2850,5     16,7
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Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 
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замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 27267,3   4156,6   2316,2     15,2

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та (або) розумового розвитку

  1000,0    147,1     14,7

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  20845,4

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

 20845,4

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    800,0    126,7     15,8

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    800,0    126,7     15,8

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1900,0

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi 

Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
  1500,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
187221,9  21736,1  21736,1     11,6

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
109621,5  21633,5  21633,5     19,7

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
109621,5  21633,5  21633,5     19,7

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   2937,9

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2205,0

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2205,0

1010 Надання дошкiльної освiти  27153,5    102,6    102,6      0,4

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 26898,6

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дiтей-

сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в дитячих 

будинках, у тому числi сiмейного типу, прийомних сiм’ях, 

сiм’ях патронатного вихователя

   822,5

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2572,5

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2572,5

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    499,1

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    499,1

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек  10611,3

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури    300,0

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд    300,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту   3600,0

5061

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного 

здоров'я населення "Спорт для всiх" та проведення 

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону

  3600,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
119914,4   8162,6   1329,1      6,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 69460,9   5210,5    459,1      7,5

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 69460,9   5210,5    459,1      7,5

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    400,0

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   1155,0
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Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 
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Головний розпорядник коштів,
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Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  1155,0

1010 Надання дошкiльної освiти  20504,8    865,5    500,0      4,2

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 13903,7    985,2    300,0      7,1

1040

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

  1779,9

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 10265,6    577,9      5,6

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

  1250,0

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання 

громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з 

похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

   150,0

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з iнвалiднiстю та 

дiтям з iнвалiднiстю
  1100,0

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    394,5     44,6     11,3

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    394,5     44,6     11,3

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    800,0    478,9     70,0     59,9

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
154504,2  22458,6  15275,6     14,5

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
113650,0  11080,5   7022,3      9,8

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
113650,0  11080,5   7022,3      9,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   2576,7

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2464,8

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2464,8

1010 Надання дошкiльної освiти  10400,0   6017,0   5239,0     57,9

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 20016,6   4084,1   2473,2     20,4

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  1543,6   1277,0    541,1     82,7

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2352,5

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2352,5

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    500,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    500,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1000,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 64883,5   4765,5   2757,5      7,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 50883,5   4454,5   2757,5      8,8

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 48883,5   4454,5   2757,5      9,1

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв   2000,0

1010 Надання дошкiльної освiти   4000,0    311,0      7,8
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Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 
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місцевих 
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Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

  5886,5

1100

Надання спецiальної освiти школами естетичного виховання 

(музичними, художнiми, хореографiчними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

  3113,5

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1000,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
133154,9  14904,8   8953,6     11,2

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 87786,3

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 87786,3

1010 Надання дошкiльної освiти  11463,7   6378,6   1909,3     55,6

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 20184,9   4808,9   4205,1     23,8

1030
Надання загальної середньої освiти вечiрнiми (змiнними) 

школами
   500,0    494,7    494,7     98,9

1040

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

  1400,0    743,9    743,9     53,1

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та (або) розумового розвитку

  1600,0   1306,8    799,5     81,7

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   120,0    118,1     98,4

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти   8100,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти   8100,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   2000,0   1053,8    801,1     52,7

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
195886,4  35983,0  23703,3     18,4

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
108917,8  30559,1  13574,5     28,1

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
108917,8  30559,1  13574,5     28,1

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   9712,5

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  9712,5

1010 Надання дошкiльної освiти  10486,0    827,9    827,9      7,9

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 36374,0   4596,0   4596,0     12,6

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   500,0

1100

Надання спецiальної освiти школами естетичного виховання 

(музичними, художнiми, хореографiчними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

   300,0

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   5896,1

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  5896,1

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    200,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    200,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   3300,0
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Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, 

центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  1700,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту    500,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
   500,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури  18000,0   4704,9

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд  18000,0   4704,9

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
159245,4   7646,5   4753,7      4,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
112818,5   7646,5   4753,7      6,8

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
112818,5   7646,5   4753,7      6,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1224,0

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   2520,0

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй

  2520,0

1010 Надання дошкiльної освiти  13338,8

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 20194,0

1040

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними 

школами-iнтернатами

  1000,0

1070

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими 

навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та (або) розумового розвитку

   900,0

1090
Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   500,0

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти   4150,0

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти   4150,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1000,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   1600,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  1600,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
146184,8   2881,1   2881,1      2,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 90044,7     13,9     13,9

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 90044,7     13,9     13,9

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   4868,0

1010 Надання дошкiльної освiти   7009,2     35,8     35,8      0,5

1020

Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, 

гiмназiями, колегiумами

 26412,9   2155,9   2155,9      8,2

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дiтей-

сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в дитячих 

будинках, у тому числi сiмейного типу, прийомних сiм’ях, 

сiм’ях патронатного вихователя

   800,0    672,2    672,2     84,0

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

  3150,0

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання 

громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з 

похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

  3150,0
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Програма Освоєно
Профінан-

совано
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Код типової 

програмної 
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видатків та 
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місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на 

оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок 

Чорнобильської катастрофи)

  3000,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек  10900,0      3,2      3,2


