
Додатох 1

до Нацiовальноrо положення (стандарry) бухaалт9рсьхоrо
облiку в доржавному секrорi 

'01 
"Подання фiнансовоi звiтностi''

Установа/бюджет

Територiя

Департамент економiки та iнвестицaй Виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi
ради (Киiвсьхоi MicbKoi державнот адмiн iстрацii)

шЕвчЕнк|вськиЙ р_н м.киевА
Орrанiзацiйно_правова форма господарювання Орrан мiсцовоrо самов рядування
Орган дерхавного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: грн.

кмдА

Перiодичнiсть: промiжна, оiчна.

Баланс
на 01 сiчня 2020 року

первlсна BapTicTb
знос

за а ками з бюметом
за розраryнками за товари. роботи, послуги

Дата (piK, мiсяць, число)

за СДРПОУ

коли
2020 01 01

046з342з

80з9100000
42о

01005
Доржавне управлiння заrальноrо хаpaKropy

за коАтУу
за копФг
за КОДУ
за КВ ЕД

Фо ма N91

Актив Код
рядка

на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтноrо
перiоду

1 3 4
l, Нефiнансовi акгиви

ocнoBHi засоби 1000 2 521 867 2 909 952
первlсна варт|сть 1001 4 5з0 з55 5 з38 433
знос 1002 2 008 488 2 428 481

lнвестицiйна HepyxoMicTb 101 0

101 1

1012
Нематерiальнi активи 1020 2 417 521

первlсна варт|сть 1о21 2 941 010 2 941 010
наколичена амортизацlя 523 489 817 590

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 1030

Довrостроковi бiологiчнa активи
первiсна BapTicTb 1041

накопичена амортизацlя 1042
1050 з24 249 307 798запаси

Виробнrlцтво 1060
поточнi бiологiчнi активи 1090
Усього за роздiлом l 5 26з бз7 5 341 170

ll. Фiнансовi активи
Цовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

Довгостроковa фiнансовi iнвестицiТ, у тому числi 1110

цiннi папери, KpiM акцiй 1,111

акцii та iншi форми участi в капiталi 1112
Поточна дебiторська заборrоsанiсть

112о
1125
1 1з0за наданими кредитами

за виданими авансами 1 135
,l 140 123 674 52125за розрахунками iз соцiального страryвання

за внутрlшнlми розрахунками 1145
1 150iнша поточна дебiторська заборtованiсть
,] 155Поточнi фiнансовi iнвестицii

]-рошовi коПiй та ]Я ёквiваленти розпорядникiв бюджетних коштiв та
державних цiльових фондiв у:

27 16онацlональнlи валютl, у тому числl в 1160 31 505
1 

,l61 4 862 14 274Kacl
12 88626 643казначеиствl

1 
,163

установах банкiв
1 164дорозl

lноземнlи валютl 1 165

КоLUти бюдхетiв та iнших l(лiýHTiB на
1170одиному казначейському рахунку
1175рахунках в установах банкiв, у тому числi в

нацiональнiй валютi
1117
1180lHmi фiнансовi активи

79 2851195 155 179Усього за роздiлом ll
74 8701200 52 625iП ВитрАти мАйБу,т Hlx пЕрlодlв

5 495 з251з00 5 471 441Баланс

84,,1,1

2 123 42о

1о22

1040

1095

1176

lноземнlи валютl



код
рядка

Пасив
па початок

звiтного перiоду
на кlнець звlтноrо

перiоду
,l J

l. влАснии кАпlтАл тА ФlнАнсовии рЕзультАт
внесений капiтал 1400 6 160 446 6 967 289
Капiтал у дооцiнках 1410

142оФiнансовий результат _1 536 975
Капiтал у пИприомствах 1430
Резерви 1440

Цiльове фiнансування
,t450

Усьоrо за роздiлом l 1495 5 321 124 5 430 з14
ll. зоБов,язАння

Довгостроковi зобов'язання:
за цlнними паперами 1500

за кредитами 1 5,10

iHmi довгостроковi зобов'язання 1520

Поточна заборrованiсть за довrостроковими зобов'язаннями 15з0
поточнi зобов'язання

1540 3 981 10 164за платехами до бюджеry
за розраryвками за товари, роботи, послуги 1545

1550за кредитами
за одержаними авансами

1560 1 19 69з 4,1 961за розрахунками з оплати працl
1565
1570за внутрiчJнiми розраryнками

26 643 12 886iHLui поточнi зобов'язання,з них: 1575
1576за цiнними паперами
1595 65 011Усьоrо за роздiлом ll
1600lll. зАБЕзпЕчЕння
1700lv. доходи мАиБутнlх пЕрlодlв

5 495 з251800 5 471 441Баланс

за ками lз соц|ального стр вання

Керiвник

Начальник вiмiлу - головний бухгалтер

Н, о, l\4ельник

Ю, в, Бойко

пис)

-8з9 з22

v

150 317



Д.п.рr.lоп .roHoliш r. iнв.спцli В.rоtr.вчоrо opr.Hy ХrьсыоI rlcbloT р.д. lKllýcbroт fiсьrоI
д.рr..iоr .дllнlfiр!цФ
шевчЕнкlаськиЙ р.н мхиевц

ro нrц!фDriqо no.ц.iri ldrшФq|

t.lс€д

Орrанlзаlrйхо{равоsа форма lосбодэрlова# Орпн rictr.Bo.o с.9о.ряду..нн,
opraн дерхавноrо улр5g
Ец *о.rо!нноlдmцосп

эц!д

Звiт про фiнансоsi результати
ta 2019 plr

l. ФlнАнсовиЙ рЕзультАт дlяльностl

щшЕII

за пеобмiнними опе

ll. вимтки БюмЕту (коtlJторису) зА Функцlонмьною клАсиФlкАцl€ю видАткlв тА крЕдиryвАння БюмЕry

Найменуsання показникiв
за звiтний За аналоriчний перiод

полередньоrо роху
2 з

Заrальнодер)€внl функцli 242о 45зз839з з4 007 615

Оборона 24зо

Гоомадський порядо(. безпека та судова влада 2440

Економiчна дiяльнlсть 2450 4564995 10 754 з09

Охорона навколиL!ньоrо природноrо середовица 246а

Житпово_комунальн€ rосподарство 247а

24ао

Духоftий та фiзичний розвиток 2490

ocBlTa 2500

Сочiальний захист та соцlальне забезпечення 25]0

усього 2520 4990зз88 44,1B,l 924

За аналоriчвсй порiод попор.дньо.о

] 3

доходи
доходх вiд обмiння)( операцiй

БюдхетIti асигнува*ня 2010 45 151 1з2 4з 1з8 746

Доходи аiд надання послуl (виконання роат) 2020

Доходи зИ продаху аrrизiв 20з0 1 5Е2

2040

]HUJi доходи вiд обмiнних оп€раl,{iй 2050 4 з]Е
Усьоrо доходiв вiд обмlrlfiих оп€рацiй 2080 45157 0з2 43 1з8 746

Податковi надходхоння 2090

Неподатковl надходження 2100

2l 10

Надходхення до дерхавних цlльових фондiв 212а

lsuJl доrоди вlд необмlнних операцiй 4 а4а 70з 1 07275в

Усьоrо доходiв вiд необмiвниI операцiй 217о 4 048 70з 1оf?75а
22оо 49 205 735 44211 5о4

витрАти
Витрати за обмiнilими операцiями

2210 45 774 097 43 541 541Витрати на виконання бюдхетних лрограм

222аВитрати на виготовлення продукqii (надання послуг, виконання робiт)

22заВитраi'r з продаrry активiв

224а

14Е 346lHL]]i витрати за обмiпними операlllями 2250 81 82з

22э0 45 855 920 4з 689 887Усього витра1 за обмifi нямlr операцiямlr

Вtтрати за необмlннинll олерацjями

2300

1 072 0з72з10 4 047 468lншi витратй за необмlнними операцiями
1 072 0з72з40 4 047 468

23Е0 49 903 з88 ?и 761 9z4

_5ý0 4202з90 _697 65зПрофiцllт/дефiцмт за звlтний перiод

l aоrишо l
lшl
lиOФl



Надходl(ення Фонду сочiального страryвання

п

lll. виконАння БюдхЕту (коtlJторису)

lv. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмlнними опЕрАцlями

l) 6)

] 2 5 6

доходи
Податховiflадходiення ?530

Неподатховi надtодхення 2540
Доходи вИ власностi та пИприомничьхоi

2541

ддмiнiстративнi збори та платежi доходи вiд
некомерцiЙноi rосподарсько] дiяльностi 2542

1HU]i неподатховi надходхення 254з

Власнi надходхення бюдж€тних установ 2544

Доlоди вaд операцiй з капiталом 2550

Офiцiйнi тр.fiсферти ] них 2560

вlд орrанlв дерхаввоrо управлlння 2561

2570

Надtодхеfi ня дерхавнrх цiльовrх фондiв 2580

Надходхення Тlенсlйхоrо фонду Украlнп 25а,1

Надходхення (Ьнду заrальнообовiязковоrо
дермвноlо соцiальноrо страхування Украiни на
випадоl( бе!робiтrя 25а2

258з

2590

2600
витрАти
Оплата працl l нараryвання на заробiтну плаry

Вихо9истанхя ToвaplB l послуr 2а2а

Обслуrовування боргових зобов'язань 26з0
Поточнi тразсферти з них 2640

орlанам дерхавного управлlння lнц]их plBHlB 2641

2650Соцальне забезпечення

lншl поточliiвид9tхи 2660

2670Нерозлодiленl видатки

Придбання основноrо капlталу

Капiтальнi трансфврти з них: 2690

орrаlrаir дерхавного управлiная iнших plBHlB 2691

ВнrгрiLлне кредитування 270а

ЗовtlL!нс хр€дитуваняя 271о

2780

2790

За аналогiчний перiод
попеDеднього oolry

за звtтний

з2]

2820 30219181 25121 175Витрати на оллаry прачl

2Ез0 658987з 5 458 з77Вiдрахування на сочlальнl 3аходи

2840 8250949 12 2з5 565NiaTep альн1 витрати

7] 4094 726 4242850

-]860
81823 148 з46,.-

4585592Ф 4з 689 887lи * {rd\Zдла

Начальних вцдirrу - rоловниi бцrапер

2610

26Е0



Додаток З
до Нацiональноrо положення (стандарry) бухrалторськоrо
облiку в доржав}tому с9кrорi 101 "Подання фiнансовоi звiтностi"

установа/бюмет Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчого opraHy КиiЪськоi мiськоI
ради (КиТвськоi MicbKoi державноТ адмiнi страцiil

Територiя шЕвчЕнкlвськиЙ р-н м.киевА
Органiзацiйно_правова форма господарювання Орrан мiсцовоrо самов рядуваввя
Орган державноrо управлiння
вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: rрн.
Перiодичнaсть: рiчна.

кмдА
Державне управлiння заrального ха ракгеру

звlт про рух грошових коштlв
за 2019 piK

адходження вlд надання виконання робiт)

ит ти за необмiнними опе ацlями
нсферти з них:

Дата (piк, мiсяць, число) 01 01

046з3423

80з9100000
420

84.11

за сдрпоу
за коАтуу
за копФг
за коду
за квЕд

Ф ма N93_дс

стаття код
рядка

3а звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
попереднього року

1 2 з
х KouJTiB bтaтi олерацiйноI дiяльностi

Надходження вiд обмiнних операцiй

бюджетнi асиrнування 3000 45151 1з2 43 1з8 746
3005

надходження вiд продажу аггивiв з010 1 582
itlLUi надходхення вИ обмiвних операцiй з015
Надходження вiд необмiнних операцiй
податковl надходхення з020
неподатковl надходхення 3025
трансферти з них з030
ко[!ти трансфертiв, отриманi вiд органiв дерхавного управлiння з031

надходження до державних цiльових фондiв з040
iH[Ui надхоркення вiд необмiнних операцiй 3045 4 047 468 1 089 865
Надходження грошових (оштiв за внутрiшнiми операцiями 3050 35 000 20 000
lHmi надходження з090 652 

,714 з87 914
Усього надходх(ень вiд операцiйноТ дiяльностi 3095 49 852 896 44 616 525
Витрати за обмiнними операцiями
витрати на аиконання бюджетних програм 45 151 132 4з 138 746
витрати на виrотовлення продукцii (надання послуг, виконання
робiт)

1 582витрати з продажу активiв
iншi витрати за обмiнними операцiями 3120

з125
коLlJти трансфертiв орrанам державного управлiння iнших piBHiB 3126

31з0 4 047 468 1 о72 оз7iH[lJi витрати за необмiнними операцiями
2з 181Витрати грошових коштiв за внутрiUJнiми операцiями 3135 25 588

3180 666 471 361 271lншi витрати
44 572 054Усьоrо витрат вiд операцiйноТ дiяльностi

з195 -13 7 57 44 471Чистий рух коlлтiв вiд олерацiйноi дiяльностi
ll.Pyx KoUJTiB у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
Надходження вiд продажу

3200фiнансових iнвестицiй
основних засобiв
iнвестицiйноI HepyxoMocTi 3210

з215нематерlальних активlв
з22онезаверUJевих капiтальних iнвестицiй
3225довгострокових бiологiчних активiв
3230 808 078 910 988Надходження цiльовоrо фiнансування
з235lншi надходження

910 988Усього надходжень вiд iнвестицiйноТ дiяльностi з240 808 078
Витрати на придбання

з245фiнансових iнвестицiй
3250 614 422 579 159основних засобiв
3255iнвестицiйноl HepyxoMocтi
3260нематерlальних активlв

01005

г-тодг-l
Izozo

3100

31 
,l0

31 15

з190 49 866 653

3205

4



незаверщених капiтальних iнвестицiй 3265
доЁгострокових бiолоriчних активiв 327о
lнtлi витрати 193 656 349 657
Усьоrо витрат вiд iнвестицiйноi дiяльностi з290 808 078 928 816
Чистий рух KouJTiB вiд iнвестицiйноi дiяльностi -17 828
lll.Pyx коц,тi8 у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд
повернення кредитl8 з300
отримання позик з305

3310отримання BИcoтKiB (роялтi)
lHUJi надходження 3340
Усього надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi
Витрати на
надання кредитlв
логашення позик
сплаry вlдсоткlв з360

зз80lншi витрати
Кориryвання 3385
Усього витрат вiд фiнансовоТ дiяльностi
Чистий рух KoцlтiB вiд фiнансовоi дiяльностi з з95
Чистий рух коштiв за звiтний перiод 2з 456
Залишок коштiв на початок року 3405 31 505 8 049
Залишок коштiв отриманий 3410

3415
з420

Залишок коштiв на кiнець року 27 160 з1 505

залицJок KoUJTiB пе хованиЙ
вплив змiни валютних в на залиtl]ок ко[лтlв

*Надходхення в наryральнiй формi

*Витрати в наryральнiй формi

Кер iBH ик

Начальник вiмiлу - головний бухгалтер

17 828

Н, о, Мельник

Ю, В. Бойко

17 828

Ф

о

зз45

3350

зз90

з400 4 345

3425



(

додато( 1

ло Поряд(у .iпадаiня бюдж€т}€i 3B,lHccrL роз.орядяихам. та одерiува_ам,
бюметhих iоцIiв.зэirпо. i i фояaрми }аrальнообов язковоrо дёрхаэюrо
.оцiальlюго l reхсiйюrо сtрахуваняя (пункi ] роэдrлу ll)

Звiт
про надходження та використання коtлтiв загального фонду (форма

за 2019 р.

Nэ 2д, Ng 2м)

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчоrо органу Киiвськоi MicbKo'i ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiТ)

територiя lLtЕвчЕнкlвськиЙр-нм.киСвА

за еДПРОУ

за коАтУУ
за копФг

046зз42з

8039,100000

420Орrанiзацaйчо_прааова форма господарювання
Код та ьа!аа аФомчоi класифlхацl| видатхis та хредиlування

Орrан мiсцевоrо самоврядування

деркавноrо бюд(€ry
Код та на]ва програмноi lласифiкацiТ видатхiв
кредиryванья дер)tiавr.ого бюдхету
Код та на]ва TirnoвoТ вИомчоi класифjхацia аидатхjв
крёдиryвання мiсцааих бюдхвтlв
Код та назва проrрамноl кпасифiкацii видбтхiв

Ъ 27 Департамехт ековомiки та iнвестицiй ВО КМР(КММ)

кродитування мiсцевl.iх бюд*етis (код та назва Типовоi
лроrрамяоi (ласифl(ацii в.даткiв та кредиryвання л,iсцавиI
бюджетiв)
:jер,одйчrсl" {яарlапьяz рдlq
Олиiиilя ним ру ri]H iэ!

по розпоряднику по ресстрацiйним
рахункам

(Екв таlабо
ккк

код
рядка

ЗаIверджево Затверджено
на з9iтний перlод(рlк'

залишок на початок
звiтноrо року

Надiйluло коштiв за
звiтний лерiод(рiк)

kacoвi за звiтний
перiод(рlк)

3алишок на кiнець
звiтноrо перiоду(року)

1 7 з 5 6 9

Видатки та хадання кредитiв - усьоrо х 010 55 680 02з.00 55 680 02з.00 49 з92 256,0,| 49 з92 256 0,|

Поточнi видатки 2000 020 55 680 023,00 49 з92 256,0,| 49 з92 256,01
Оплата працiiнарахування ва заробiтну плаry 2100 030 з7 002 112.00 зб 809 05з,86 36 809 05з,86
Оплата праqi 2110 040 з0 з29 600.00 з0 з29 600,00 з0 219 180-90 з0 219 180,90
Заро6lва плата 2111 с50 з0 329 600.00 з0 219 180 90 з0 219 180,90

сбс
6 672 512.00 

|
6 672512,0о070 6 589 872,96 6 589 872 96

22а0 080 12 080 011.00 8 5з5 7з4.56 8 535 7з4.56
221о 090 ] 110 595,00 674 692.з2
222о 100 l

Прсдукти харчуванвя | 22за
12а 4 615 016,00
]з0 45с 000.00

Оллата послуr (KpiM хомунаrlьних) 2ъа 2 4з5 967.87 2 4з5 967 87
Видатхи на аrдрядження 22a0 8] 82з 04 81 82з,04
Видатхи та заходи спец]ально.о tсиз,,ачення 22ьа 14с |

Оплзта комунальних послуr та eHeproнociiв 2270 150 з95 з00,00 з95 з00,00 16з 181_22 16з 181,22
оплата тепло;lостачаяня 22i1 i60 l 275 00iJ,00 ] 16 214.66 ,l16 214,66
Оплата водопостачанья та водо5 !i9едення
Оплата електроенерrli

22/2 1/a € 2l,]0,00 2 з4з.4о 2 з4з,40
:27з 160 1с5 0сс,00 зg 877 28 з9 877,28

оп,lата природного rазу
Оiла]а irших енергоносiа la iр,ш|,1х t(с\r,/вальчйх послуг

2? /| 1?!
200 9 1с0 00 4 7.15,88 4 745.88

О.лаiа еliергсaервiсч 227в 210

5 509 i 00,00 5180 070,,l1 5180 070-11

] 060 00с,Oс
I

1 060 000,00 892 000,00 892 000,00
Окрёlli захсди lio рбаJtiзацП деt\чавйих (сегiоналЕчихi лрогра,/l, не
ai9le.eHi до заходiв розвитку 4 а49 100,00 4 449 100 00 { 288 070.11 4 288 070 11

i гссшсве забезпеч,]ння вiйaьчовоaлухбсв,Jrв

-ЦарэхуванйF !.а оплаry працi
Використання ToBapiB i послуr
пред,йети, маlерiали, обладнавFя та lBeHTap
Медикаменти ra перев'язувальнl матерiали

|дll(6ння | розро хи, окрёмl заходи по реалlзацll
держапhих (реriонэльних) проlFам

ослlдхення розро Kn,oкpevi aахсди розвитку пз р9алlзrцll
дерхаен йх (г,еl lова,li,tих

21i2

2280

п81

Обслуrову9з|rilя 6.пrобих зобоs'язань 2.100

2з0

(



51 2 з 8

241а 260Обслуrовування BHyrplmHix боргових зобов'язань
242а 21оОбслуrовування зоgнiшнiх боргових зобов'язань

I]оточнi трансферти 2600 280

2610
Субaйдiiта поiочП iранaферти лiдпри€мствам (установам
органiзацiям)
Поточнi трансферти орrанам державного управлlння iн]Jих piBHlB 262о 300

26з0 310
ТбточнГ-iрЪaсФерти rРiдЪ' iноземних держав та мiянародним
орrанiзацiям

27ао з2оСоцiальне забозпечення
2710 зз0Виплаlа пенсiй i допомоги
272а з.la)Стипенд i
27зо з50lншt виплати васеленню
2800 з60 6 597 900,00 4 047 467.59 4 047 467 ,59lншi поточнi видатхи
з000 з70Капiтальнi видатки
з 100 з80Придбання ocHoBHoro хапiталу

Прилба8ня обладнаняя i предмеiiв довгострокового користування зl ]с 390
з 120 400Капiтальне будisництво (придбання)
з121 .t 10Капiтальне будiвництво (придбання) житла

Капlтальне будiвliицтво (придбання} iнших o6'eKTiB з122 420
Капiтальний ремонт з130 4з0
Капiтальний ремонт житловоrо фонду (лримiцень) зlз1 440

зlз2Капiтальвий ремонт i8ших об'€хriв
з140 460Рехонструкцiя та реставра1.1iя
з141 4l0Реконструкцiя житловоrо фонду (примiLдень)

Реконструкцiя Iа реста9рацiя lнших о6'€пiв
РесIаврацiя пам'яток культури. icтopii та архiтеfiури 314з
Створення державних запас]в i резервiв з150 500

з160 5]0Гlридбання землi i нематерiальвих акIивiв
з200 520Калiтальнiтрансф€рти
з210 5з0Капrальн трансфертй пrдприсмствам (установам, органiзацiям)

з22а
КапIтальнl трансферти орrанам дер}(авноrо улравлllня lнtllих
piBHiB
КаППальйПранaГерти Ффам iноэемних держав та мiжllародвим
орrанiзацiям з2з0

5J l-]

550

Капiтапьвi трансферти населенвю з2!с 560
Внутрiшнс кредитування 4100 570

Надання внуrрiч'Iнiх кр.дитiв 41 10 580
4111 590Наланвя креди] в оргавам державного управл ння iнших plBBiB

4112 600Наданвя хредитiв лiдприемствам, установам орlанiзацrям
Надання lнших внутрlшнlх (редитlв 4] 1з 610

I

Зовнitllнс кредиryвавня 4 200 620
421а бз0 -^ \-Надавня зовяiшнiх кредитiв
5000 640

'XLý\ 
r_,:gл; :/8.}\\ 12 773 511,00 х х х х

9000 650 //iý-*с)л {. i"a\\ -Неро]подiленi видатхи

мi Н, о МельникКерiЕник

Начальник вiмiлу - rоловний бухrалтер

i: сiчня 202С р.

Ю В, Бойко
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(

Додато( 1

до Порлдку складазня бюдх€rноiзs IHocli розгорядниками rа одержувачам,
бюдхеlнrх хоч]п.,звПнсстi фондамб !аrальяообо9'язковоrо д€рха.ю.о
соцiальюrо ircясiйюlо страхуван# (пуч 1 роздiлу ll)

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду (форма

за 2019 р.

Nэ 2д, Nq 2м)

flепартамент економiки та iнв€стицiй Виконавчоrо органу КиiвськоТ мiсько'l'ради (КиiвськоТ MicbKoi державноI
адмiнiстрацii')

територiя ШЕВЧЕНКlВСЬКИ Й р-Н М-КИеВА

за еДПРОУ

за коАтУУ
за копФг

0Zlбз з42з

80з9100000

420Орrанiзацaйно-правова форма rосподарювання
Код та на]аа вiдомчоi хласифiкацii вйдаткiв та хредитування

opraH мiсцевоrо самоврядування

даржавхоrо бюдхоry
Код та назва проrрамноi хласифa.(ацГi видаткiв
l(родиryвання д€р)l(авхоrо бюджету
Код та на]ва типовоi вiдомчоi хласифiкацii видаткiв
крёдитування мiсцевих бюдхетiв
Код та назва програмно] масифiкацii видатхiв

В 27 Департамент економiки та iнвестицiй ВО КМР(КМДА)

2710160 Керiвництво iуправлiвня у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Киевi по ро3порядхиху по ресстрацiйному
рахункуrрбдиryвання м|сцэвиr бюдж€тiв (l(од та Hatвa Типоаоi

проrрамноi |Фасl.фlrацti еидатхiв rа хрэдиrування мiсцових
бюдrэтiв)
Пёродичн.lь: кварrальха, рЦ!э_
Одйниця вимiру: lpH, Kon

кЕкв тrабс
ккк

код Затверджено
на звiIний р]к

заличJок на початок
звiтвого роху

Вадiйшло коштi8 за
звiтний перiод(рiк)

kacoBi за звiтний
перiод(рiх)

3алишок на кiнець
зsiтного перiоду(року)

1 2 з 5 6 3 9

Видатки та надання хредитiв - ycboro х 010 50 596 128,00 50 596 128.00 44 844 890,14 44 844 890-,l4

Гlоточнa видатки 2000 020 50 596 128,00 44 844 890,1а 44 844 090,,14

Оплата працi iнарахування на заробiтну плаry 2100 0з0 з7 002 112,00 зб 809 05з,86 зб 809 05з.86
Оплата працi 2110 040 30 з29 600,00 з0 з29 600.00 з0 219180 90 30 219180.90
3аробiтна плата 2111 050 з0 329 600.00 з0 219180 90 з0 219 180 90
Грошове забезпечення вiйськовослужбоsцiв 2112 060

Нарахування на оплату працi 212а 070 6 672 512.0а 6 672 512,00 6 5в9 872,96 6 589 872.96

Використавня ToBapiB i послуr 22а0 080 6 996 116.00 з 988 з68.69 з 988 368,69

Предмети, мат€рiали. обпаднання та iHBel1тap 221а 090 845 600,00 604 697,з2 604 697 з2
Медикаменти та пере9'язувальнi маlерiали 222а 100

Г]родукIи харчувавня 22эа 110

Оппата послуг (KpiM комунальних) 224а 120 4 19з 016.00 2 214 вв4.11 2 214 684.11

Видаткй на вiдрядження 225о 1з0 | 450 000,00 в1 82э 04 81 82з,04
Видатки та эаходи спецiальноrо призначення 2260 140

Оплата комунальвиt послуr та eHeOfoнocIlB 2270 150 395 з00.00 з95 з00,00 16з,r81,22 16з 181.22

оплаIа теплопостачання 2271 160 275 000.00 ] 16 214 66 116 214 66
Оплата водопостачавня та воqовlдвеле8ня 2272 170 6 200.00 2 з4з.40 2 з4з.40
Оплата електроенергii 227з 1в0 105 000,00 39 в77 28 з9 в77 2в

ОллаIа природхого газу 221,: 190

Оплата iнtlJих енерrсвосiiв та iнших {омунальних 11сслуг 2275 200 9 100.00 1+ 745 88 4,145 88
22/в 210

2?80 22о 1 112 200.00 92з 98з.00 92] 98з,00

1 060 000,00 1 060 000 00 892 000 00 892 000,00
Окремa заходи по рgалlзацal реохавних (рёпональних) проaDам, нв
вiднsсеhi до заходiв розвитку ?2е,2 52 200,00 52 200 00 з1 98з 00 з1 98з,00

оплаrа е cepBicy
заходи по реал

ки,окремl захоаи розвиIку по реалlзацr
жа9них (регiональних) прог

обсл rовуванЁя боргових зобов'язань 2400

(

230



((
2 з 5 6] I 9

Обспуrо9ування внутрlшнiх борrових зобов'язань 241а 260
Обслуrовуаання зовнiшнiх борrоsих зобо8'язань 242о 210

2600 280Поточнi трансферти

290
субсидi1 Iа поточнl трансферти пцприемствам (установам.
органiзацiям) 2610

262а з00Поточнi трансферти орrанам державного управлlння iнших plBHiB
Поточнi трансферти урядам lноземних держав та мlжнародним
органiзацiям з10
Соцiальне забезпечення 2700 з20
Виплата пбнсiй i допомоги 271а зз0
Стипендii 272о з40
lншiвиплаIи населенню 27з0 з50

6 597 900 00lншi поточнi sидатхи 2800 з60 4 047 467.59 4 047 467,59
Калiтальнi видатки 300 0 з70

з80Придбання основноrо капiталу з100
зlт0 э90Г]рилбання обладнання i предметiв довrострокового користування

Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 400

Капlтальхе будlэництво (прйдбання) житла з121 410
з122 420Кап]тальне будrвництво (придбахня) iнших об'.ктiв
зl з0 4з0Капiтальний ремонт
зlз1 440Капlтальний ремонт житлового фонду (лримiщень)

450Капiтальний ремонт iнших o6'exliB
з 140 460Реконструкцiя та реставрацiя

Реконструкцiя житлового фонду {примiщень) з 141 470
Ре,{онструкцiя та рвставрацiя iнших 06'efiiB з142 480

з 143 4-о0Реставрацiя пам'ятох купьтури, icTopii та архiтектури
з150 500Створення державних запасiв i резераiв
з160 5]0Придбання землi i н€матерiальних акrиаiв
з20 0 520Капiтальнi трансферти

Капiтальнi трансферти пiдприбмствам (установам, орrанiзацiям) з210 530

епти урядаl!1 lнalземних держав la tllкl]ародним
5

пlтал тран ерти органам державноr0 упра
з22о 540

Кап тальнiтран
эр,а|Jlзацlям

пlтальнl тра;
J2з0
з240

50
60

4100 570Внутрiшне кредитування
4110 580Надання внутрiшнiх кредитiв
4111 590Наданrlя кредитiв органам дерхаsноrо управлiння iнших piaHiB

4112Надання кредитiв пiдприомствам, установам,органiзацiям 600
41 1з 610Надавня iнших внутрiшв]х (редиIiв
4200 620Зовнiчrн€ кредиryвання
t,1а бз0 --

-r_
Надання зоsнiшнiх хредитiв
I 5000 640 Х_/2-.;\Qад| l * (,,Ni[2 086 516,00 х х х х
Нерозподiленi видатки 9000 650 //,,о,) о{9! !!z+]%+_\\ ,/

Керiвник

Начальник вiддiлу - lоловний бухrалlер

11сiчня 2020 р.

Н. о. Мельнйк

Ю, в. Бойко
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( (
Додаrо( 1

до Порядryсiладаннябюлхетяо] звlтност, розфрядiи€миlаодерйувачами
бюметних хош1 з,зs iтHocri Фохдами загальнообов'я]кового дерхав Horo
соцlальноrо l @нсiйюго сrрахуоаяня (пуя{r 1 ро}дiлу ll)

Звiт
про надходження та використання коtдтiв загального фонду (форма

за 2019 р.

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчого орrану КиТвсьхоi MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoi державно'|
адмiнiстрацii)
шЕвчЕнкlвський р-н м.киевА

Nя 2д, Ng 2м)

за еДПРОУ

за коАтУУ
за колФг

046зз42з

80з9100000

Орrанiзацiйно-правова форма rосподарювання
Код та назва saдомчоi класифirацГi видатхiв rа кр€дитуваflня

Орган мiсцевого самоврядування

дэржаaноrо бюдхэry
Код la назэа проrрамхоi rласифiхацii видатхiв
кредиryвання дорхааноrо бюджsry
Код та назва типовоI вИомчо'i масйфiкацia ввдаткiв
кр€диryвання мiсцевих бюIlхбтiа
код та назва проrрамхоi (ласифiхацii видатхia та
крэдиту.ання иiсч€вих бюдхетiв (|(од та на]ва Тпповоi
проrрамноi класифiхацii видатхlв та кродиryвання мiсцевих
бюФ(етlв)
Пероличя.rь {варrальна е!l!а
ОлияиIlя вим]ру lpн. хоп

В 27 Департамевт економiки та iнвестицiй ВО КМР(КММ)

271769З lншi заходи, пов"язанi з економiчною дiяльнiстю по розпорядниlry по реестрацiйному
рахунку

кЕк8 таlабс
ккк

код
рядка

Затверджено
на звiтний piK

Затверджено
на звiтвий пер од(р Kf

залишоl( на почато(
звiтноrо року

Надiйшло коштiв за
звiтний перiод(рiк)

kacoвi за звiтний
перiод(рiк)

Залишох на кlнець
звiтноrо перiоду(року)

1 2 з 5 6 I 8 9

Видатки та надання кредитiв - усього х 010 5 08з 895.00 5 083 895,00 4 547 365,87 4 547 з65-87

Поточнi видатки 2000 020 5 083 895.00 4 547 з65.87 4 547 365.87

Оплата працi i нарахування на заробiтну плаry 2100 030

Оплата працi 2110 040

Заробiтна плата 2111 050
Грошове забезпечення вrйськовоспр{6овц в 2112 060

Нарахування на оплату працi 212о 070

Викорисlання ToBapiB i послуr 22о0 080 5 08з 895.00 4 547 з65 87 4 547 365.87

Предмети, матерiали, обладнанвя та iHBeBTap 2210 090 264 995,00 69 995.00 69 995 00

Медихаменти та перев'яэувальнi матерiали 2220 100

Продук I и харчувавня 22з0 ] 10

Оплата послуг (KpiM комунальних) 120 22128з.76 22128з.76
видатки ва в дрядження 2250 ]з0
Видатки та захоqи спецiального призначення 2260 140

Оплата комухальних послуг та енсргоносi'iв 227о 150

оплата теллоflостачання
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 17о

Оплата електроенергii 2273 180

Оплата природного газу 227. ]90
Оплата iнч]их eHepгoнociiв та iнших комунальних послуг 2275 200
Оплата eHeprocepBicy 2276 21а
Доaлiрrcння i розробки, oкpeMi заходи по реалiзацii
доржавних (регiональних) про.рам 228о 220 4 396 900.00 4 256 087.11 4 256 087,11
Дос-rlМення l роЯоГхиэкрЬйi заходи роэвитку по реалlзацll
qер(авних (рогiональних) nporpaM 22Bi 2з0

22в2 240 4 з96 900,00 4 з96 900,00 4 256 0в7.11

Обслуaовування борrоаих зо5ов'язаNь 24с0 250

заходи по реал
еiднесенi до заходiв розвитку

гlрограм, не

420

4 255 087.11



((

52 3 8 9

2602410Обслуговування бнутрrшнiх борlосих зобов'язань
242а 27аОбслугову вання зовяiшнiх боргових зобов'язань
2600 280Поточtsi трансферти

2610 290
СFaйдli та поточнi трансферти пlдприемствам (установам,
органiзац ям)

262о з00нам державного управлlння lнших plBHlBПоточнi травсферти орга

26з0 з10
ПоточiIтравaферти урядам iноземних держав та мl){народним
органiзацiям

270о з20Соцiальне забезпечення
271а зз0Виплата пенсiй i допомоги
2f20 з40Стипенлii
27эо з50lншiвиплати васеленно
28 00 з60IHUJi поточrli видатки
з000 370
з 100 з80Прrдбання основноrо капiталу
з110 з90идбання обладнання i лредметiв доsгострохового користуванняПр
з 120 400Капiтальне будiвництво (придбавня)
зi21 410Капiтальне будiвництво (придбання) житла
з122 420Капiтальне будi вництво (придбання) iнших o6'€KTiB
з 1з0 4з0Капiтальний ремонт
з 1з,1 440капiтальний ремонт житлового фояду (лримiщень)
зlз2 450Капlтальний ремовт iвших об'aкт в

з,l40 460Рехонструкцiя та реставрацiя
4703141Реконструкц]я rмтлового фонду (примiщень)

з142 480Рехонструкцiя та реставрацiя iнших о6'€кгiв
з 14з .1l]0Реставрацiя пам'ятох культури lcтopllTa архlтектури
3150 500Створення дер)кавяих запасiв i резервiв
з] 60 5]0Гlридбавня землi i нематерiальвих активiв
з2 0с 520Капiтальнiтрансферти

530з2, сКапiIальнi трансферти пiдпри€мсIвам {установам, органiзацiям)
КаПпальнl-тран-Ферrи органам аер)кавноrо управлaння lнц]их

з22о

з230
. аfilтал5F,l трансферlх Yрялам ]асземвих дер)€в та мlжнародним

з240 560Капiтальнi трансферти населенню
4100 570BHyTpitUH. хредиryвання
4110 580itлHix кредитiз
4111Наданчя кредитiв орrанам держааноrо управлiння iнших piBHiB

4112 60сНадавня кредитiв пiдприсмствам y.IaBoBaM opraH зац ям
41 1з Б10BlX кредитlrадавня ]нших внутр
4200 620Зовнiшн€ кредиryвання

630Надання зовнiшнiх {редитiв
640 -z+\_ 686 995 00 х х х х500 0

650 .//х9Ч] j.lI/ac..-\9000Нерозподiленi видатки

о

апоDпо.iься ро]поряднихамй бющвтяйх (ошlt.

Начальник вiддiлу - rоловний бухrалlер

,l1 сiчня 2020 р,

н, о Мельнйк

Ю, в, Бойко

Капiтальнi видатки

550

Керiввик



( (

3BiT
про надходження i використання кочJтiв, отриманих як плата за послуги

(форма N9 4_1д, N9 4_1м)
за 20,19 р.

Допартамент е|(ономiки та iнвестицiй Вихонавчоrо opraHy Ки'aвсь(о-l MicbKoi ради (Киiвськоi мiсыо[ держааноi адмiн|страцr|)
шЕвчЕнкlаський р_н м-кисвА

Орrанlrаqi,но.прбво.а форма rосподарю.rння Орган мlсцево.о самоврядування
кодп iаr.а.цомчоi rла.rФar.цa' .яд.пI. п Ф.диry..няя д.рх..н.rо б ьдi.rу
кодD хаr.а проrраlяоi.лв.иФirацii.,д.ti. ъ iр.дrтува ння д. pr.. iо.о бюдх.ту
{од Е пrt.. ffпоmi .Ио.чоi и.с.фldцi i.дапi. п rр.дrryв.*u lkц..яr бlФ.П.
код Е я.!.. п9orpagioi iл.сrФar.цrl .iдапil в rр.д.rу.ання 0l.q...x бюдr.П. (ход в
на]..т,по,о, про.рамхо,,л.с,фirацi'.яд.пi. Е rр.д,туваяня чiсц..9r 6,одх.П.)

цt,чна iяарrальяаlпромхва) !цца_

27 д€п а9та мент ехоно мirя та lнвестrцiй ао кмР{кмlЦ)
2710160 Керiýнrцт.о l упраалlння у сфбрi е(овом|хя та iнв€стицlй у Micn Кh.вl

р..страцliiому раrуяry

кЕкв

ълишох l€ поqаrо. miT,{oro rбсовi эа ]вllн.й пео,одlD,r) 3алицо( ю й€ць !.irноrо

спрям66ано на поrашбхвя
забор.оваiостi заrальвоrо

надходrопня ioшiB - y.boro 1 582.43 l582,4з х
За послуr,, що dадаюrь.я бюдхеiя,ми у.rановами
!гдно з lx основною дlялrNlстю 020 х х

Вiд додаl {о!оi kосподарсь(оi) дiяльносl

Е'д 96алi!ацii з усrаво.лбюgу поряду {айца (iр.п
050 1 582 .1з х 1 582 4з

х х х
х 1582,4з х х|х 1582,4з х

2000 030 1 582.4з 1 1582,4з

Оплата працiiнарахуgапня яа lаробiтну плаry 2100 090 х
2110 х

Го.Фове rабэ!печеняя glйсьФвослухбоЕц,в l х
hарахувафня на оплаrу прац| 2,,2с 1з0

Вихорr.rання ToBapiB i послу. 2200 1 582.4з х 1 582,4з

Поедмеlи. vаrерали, обладнавня lа язенiар 221о ] 582,4з х х 1582!3

'едикамбirи 
та пеоев'язувальii мат€о ал. 'l?)1

22зJ ]70 l

Оплаrа iослуrlю м комунальних)

Бидаrхй аа в дрялжеяiя 2250
2260 х х
22l0 2]0 х х х
22i,

оiпаrа аодопссrачаiiя та водозiдsед.нвя )2i2 2з0
227з х

о, лзiа прйродно.о raly 227| J5.] х

Xlx
2280 230

х х х

хдя,айна бюдхеIнrr

o.jaTa,я@,l an€p.oнociB та ]нrих lФмуяальнйх

Дослiдж.ння i розробви, окрбмi заходи оо
еliояальнях)про.р.п



((

2 ]?

ДсслLд}Фхня l розробO,оiрв,, заяод, ро!Еит.у .о

роалlзац.i д€ря.п.х (р.попальвdl проrраU

22а2 з00
Iрепональних) програм хо в даесенlдо заlодiв

з10 х хОб€лу.оgуваlii бор.овgх зобов'яlаiь

Обсr,Yrовуванл внутр,шilх борrобиr Фбо.'я.а3ь з20
Сбсriуrоrубаяня]овн,Фн,rборrо€их lобов'яйнь

2600 х х
Субсил l la поточв rrавсферти пдпри.мсrвам
1yctaHoBaM органзацlям) з50

2620 хПоtочяi rрансфоplя орЕх.м дбрхавlоft' управлlянi

з70м янародним орга|]rац ям 26з0 х
2700 х х х хсоцiальн. 1а6€1п€ч€знl х
2710 хВиплаlа пов.iй допомоlй х
2f2a
27з0

lншiпоточфiбидаткl 2800 420 х
х

хПрйдбаввi ocHoBHoro rапiталу з100 х

х хпрrдбаiNя обпаднахня l предмбтlв до.rостроiобоlо

]120 х хКапaъльн. будaвняцтво (придбанпя) х
з 12] хкапrтальпб будвницlво (лрйдбавня) хиrла х

кап талья. буд.нrцтво lпрrдбанвя) вшиt о6'.ir Е з,|22 х х
зlз0 х х
э]з1 хКапrrальнйй peMoHr яиIловоrо tOэнду lпоим щень)
зlз2 510 хКапirальйий р€монт,нФих о6'оп]в
з140 520 хР.{онсrрухцiя та ресrаврацiя х

5з0 хРе*онсIру.цlя хиlлово.о tфнду (прим,цбнь)
х

хРбстазрацlя пам'яrоi кулыури cTopl ra apr теirури
Сrворення д.рмвнrх запас]в l рбзёрвiв х

хпOидбавяя землiта нёшrер алDяих аýибi. 570 х х

з200 530Капiтальiiтрансферrи

хКапrтальн tрансФорr, пцпрr.мсrвам (ус,аю.ам
з?lс 590

х
орrанам дерхавноlокап rальв трансеёрlй

управлlяпя iвших рrвi в з2?х х х

з23с
капlrальвi rpaнc{Depi, уряда! iiоrcвих дермs 1а

м,хЕродним орвнi]ацlяg

-_J-_Капtrальф rразсферr, яасs.енню з240

о
о

Начальниi вiддiлу - rолоэний бухrалтёр ю. в Бойко

-------т-----т-----г-----г----г

------r----l



(

3BiT
про надходження i використання iнчlих надходжень спецiальноrо фонду (форма

за 2019 р.

N9 4-Зд, N9 4-Зм)

мент е(ономiки та iнвестицiй Виконавчоrо орrану Киiвськоi Micbкoi ради Киiвсьхоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

о
код й il].! .ио9чо' rла.яФirацaa .lдrпl, ъ rр.дrryванiя д.рr..ноrо

код в r.r.. проiрахноl Фа.rФlr.!i|.iд.пa. п rp.дlry.aHм

К.д п ЕФ. rlпо.оi 9Иоrю, .ла.,фП.цil .lдапis в rр.д,Yу.r,'

Код t HBl.. nporpaн{oi rлас,фi.зцal ..даrri. ъ iр.дrr..нi' .lctl..,r
бюм.по {.од в на]6а тrпоооi прфра{ноl .ласlфйацi, .rдапlз ъ 2710]60 корiвirцrво lупFаолlнняу.фэрlэхономiih та lн..сirцlй у Ml.n K,.6l

2? Д.паръм.яr .Koнolirя в iяв..вцlи ВО ХМР(КММ)

кЕкв

ккк

Заr.врмбю ]

на з9ilниЙ пвоюд(рli)

Залифr на бочаrоl,Blrнo.o pory КаФ., м з.ПниП п.р,одlрlк) залишох на кiн€ць звiтноrо

в.датi. та наданнл крэдиriв -чсьо.о 010 з 065 000.00 з 065 000,00 614 421 96 614 421,96

2000 020

Оплаа працii вараrування а. заробitну ппаrу 0з0
21l0
21,11 050

rрошоsэ за66зпоче,ня вiйськовослухбовц s 2112 060

Вараryва*ня на олпаrу пр.ц, 212о 070
викорисrання ToBapiB i послуr 2200 030

пседмеrи м.rеD,апи облалнанqя ]а ясенrа! 221о
Моди@,6н,и ra парев'язувальн, мэrвр!апи ,|)2о 100

Пaсдупи rарчубанвя 22:ro ,10
о.лаrа.о.луr (ip,M юмYвальфйх) :2ll) .20
Вйдат{. на зlдрядяення 2]50 1з0
в/дат(и Ia rзюди .пе цальноrо .ризначання
Оплаъ хомувальних послу.rа.н.рrоносiiв 227о 150

оплата rеплопо.тачафня ,}2l1 160

Оплатз .одопосr.чаняя та водов дведбння 22,12

Оплвrа ел9irроёнерпi 22lз ]80

оплаrа природно.о rа]ч ]]il
Гйаrа iнФйх аiарlоiосliв ,а iяФих.омуФльних

Оплата онорrосэрs!су 2]0
Дослiм.ння i роJробхи, o{p.Mi 

'аходир.алitrацi-lд.ряавни, (р.riональниr) npo.paM 2230 220
Дослiдхення, р.зроб(й,окремr заtоди розOитý по
реалi!эц i дарха.них Iроrональяйi) про.рам 22а1
О(рем захOд, по реалвацrl дерхавхиr (рgrонал,ниr)
n).rpaм не вlднесен до заход в ро]gиlry
обслу.о.у.аiiл бор.о.lr ]обов'я!аiь 250
ОбслYrобуаанiя Btyrpl@Hix бо9rозих Фбов'язаhý
об.лrrовуванхя ]оs,lФнir бор,о.ия Фбоз я.ахь ].1.]0

230
субсйд l ra поIочн, трансфбрrи п дпри.м.т9ам
(усlаiозам, органваqям) ?90

з00
пстф{! ,равсФорrи урядам iзоlамн.х дерýе 1а
иi*tsаосдd.м орпнiяцiях з]0
соцiальi. r.6.rп.ч.tз, 2700 320

2110 зз0

и срrапам лбржавноlо управл

(



((

27з0
2300
з000 з 065 000 00

з30По.дбаiня основяоrо iапiталу з100

з, ,0
придбаiня оOладнаtфя l пOадr6тi. до.Фстрофвоrо

Капiъльнэ будiвницrво (пр,дбаяlя) з120
Капirальнё буд вництво iприлбанiя) хиlла зi21
капiтальна буд вниц!во lприпбанпя),rших об'скт,в з,.22

зlз0Х.пaъльнrй р.юят
Капiтальпrй реrоir аrловоlо фохду (прпмiцбнь)
капiтальний Фемонr нФих об'.хтl. зlз2
р.3онсtрчкцiя rа рбсrаврацlя

з].a1Рёrонстру&lя хитлозоrо фонд/ lприм щэнь)
Рв,Фнсiруrulя :а рэ.тачрац!я lндиr обtiтiз
Р€сrаврацlя пам'ятоi iулыур, cro9,i тб архlтоiryри

]150 500cr Bopeiii дёревних 3апасlв ip€lepB,.
3]6с 5]0 2 000 000 0о

капiЕлыiтр.нсферrй 3200 520

]2],] 5]0
КаПirалцi 1рбчсф€рти пiдпри.кrва9 (усrаю.ам

з22о
капiтальхi траюферrи ор.авам дерхавзоrо управлlчiя

550
капilальii тр.нсф€рт, уaядам iноlбмнйi дерхав Ia
мiхна!одt.м орrанiзацiям ]
Капlтальх, rоансфер0 насепеяню 560

570Внrтрiцi. хр.дяrysаfiя |41о0
530надапня внутрiшнil кр.диriв

надання iредитlв оргаlам дер*авноlо управл ння

надання rродrrlв пдприоrсiбам
устаю.ам,орrаяlзацlяu
Вадання iнФия внутрlшнiх кредиriв

f,овнiшн. хр.диryваgня
z:a2r0ваданяя зовп шн х Фелйr р

5000 -a.Zl,вnпфtвý, ,х\х L

пiиl

Начальних siддiлу - головний бухlалr€р Ю в Бой(с



(

звiт
про заборгованiсть за бюдх(етними коlllтами (форма 7д, 7м}

на 01 сiчня 2020 року

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчоrо орrану Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвсько'i MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
шЕвчЕнкlвськи и р-н м.киевА

opraH мaсцевоrо самоврядуаання

27 Департамент е{ономiхи та iнвестицiй ВО КМР(КММ)

ФоФ., lпоФlбн. пlдID.сли,,)

кЕкЕ

Дббtrорс!.а Фборrоаанс,ь Kp€дntopcbia !а6.рrовансrь

па i п.ць звпноrо пе0 одчlOоfrl

010
020 52 624.g2 74 870,05

у roMy числi: Поrочпiвидат*и 2000 0]0 52 624.92 74 870,05
2100
2110 050
2111

aрофо6. забезп€чsiня вiйсьrовослrхбовц!в 2112 070
212а 06с
220а 090 52 624.9? 74 870,05
221а
222а

100 a4 870 05
Медикамеirи rа перев'я]уsальн матерiали ] 10

22з0 120

Оелаrа фслуr {.рlм (омунапьних) 1]0
L

]5с I

Оплаъ комуяальних послуr ra eHep.oнocnB 2270 160

олпаrа тёпmпо.тачаяlя 22f 1 1/0
2272 180

22l-з 190

2i]0

;]с
?a76 22с

2з0

250
2400 260
211о 2l0

260
2600 290

]00

ви ,craнn,lоварlЕ l пос

225о
?26а

22|4

алirацiiдержаваих (реriовальних) проrрам 22в0
рсзробхи,охрем ]аход, рсrвиl{у .о

Обспуrовуванiя борговиr ]обо6'яrазь
о5. б.рl.зих зобоз'язазБ

ПоrUчнl tрансферт,
li .!ото.фi lра;

(

I



((

262а з10

з2:)

Пс,очнi rр.в.ферrи орrаlам дерхавяоrо управл ння

Бтойгiрансферlи урядам 
'земяjх 

дорхав ra
мlхчароднrм орlа*зэцlям

2700 з30Соцl.льзе ]абе]п.чоння
271оВипmlа пенсiй доrcмо.и
2f2а з50
27заliшl виплаlи населенвю
2800 з70lншi поrочнiвидатхи
3000 з80

з90пФид6.ння основiоrо iапir.лу ' ]l00

э110
пOидбаяяя обладнанiя i предrrеriв довrостроювоrо

з120 410Капiтальне будiвяи,rrво (придбанiя)
х,121 42аКапrальн€ будiввицrво (llридбання ) хйтrЁ

4:]trКалirалы€ будiввицIво (придбання ) iнших бб'€(тiв 3122
зlз0Капiтальний peMoxr
з 1з1(алllальфиi rteMoH! яйrrcво.о фонду (примlчrень)

31з2 ,16J 1калпаль{ий о€монt iячlйх о6'е(лз
з140Реrонсlрукцiя в ресъ€рацiя
з141 480РековсIрукц]я китmвою Фовду (прим щ€вь)
з142 a90Реховсrру{цi, ra ресrаврац,я нших обеfiз
зl4з 500Ресrаерацi, мм'ятоi iулыури. icтoРii та архтепури
з150 510Сr.ореisя дер,авнух ]а.асiв l peзePBiB
зl6с 520прядбаRня эемлiта Емаiерiальниr а й.lв
з200 5з0Капilальнi трансферiи

3210 540
бп-йльвi rрансфврти пlдпри.мсIвам (устаtrоsам

э220 550
органам державноrоКапiтальв] трансферти

чправл]нзя нUиt рiвяiв

з2з0
570Каоilальн] lран.ферIи на.€фвню
530

рти урядам ,юземниr дерхав iа
мrхнаоолхrм оог4ьац,ям

l'vEi9фýФцrшnFФ'

Начальник вiддlлу - rоловний бухгалтер

Н, о Мельних

Ю, в, Бойко

f-

-__li+rдI



звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма 7д, 7м)

на 0l сiчня 2020 року

Делартамевт е{ономiки та iнвестицiй Виконавчоrо орaану Киiоськоi MicbKoi ради (КиТвсьхоi MicbKoi державно'i адмiнiстр
р_н м,кисвА

Орган мiсцевоrо самоврядування

27 Департамент екояомiки та iнвестицiй ВО КN]Р(КММ)

2710160 ке i ехонсмiхи та iввестицiй Micтi ки€вi

ец!д

Ф.iд.. {mтlбн. пlаrр..лпl|

Добrторсьiа забоrговаN.iь кр.диIорсьiа trаборговахiсть

010
020 52624.92 74 870,05

у юму члслi: Поточнi вrдаrхи 2000 0з0 52624.92 74 870,05
2100 0n0
2]10 050
2111
2112
212о

07с
080

74 870,05220а 090 52 624.92 l

r]]
1]0

lродукlи харчуваяня ,l2с

I

Вйдатки та заtоди спецiальноrо прrзiаченвя | 226О 15с

Оплав хомунальяиt послуr ra BHeP.oHocllB 22,10 160

2?11 170
180 I

2273 19с

О.лата Ilрйэодвоrо rазу 2214 200
ОплаIа вUих ехергонос LB та lяших комунальнйх

Оплаrа eEpro.epBi.y
21а

2a|l; 22а I

2230 2з0

-l

2€0

280
2600 290

зa1)
]

],]
iDошова забезпечевня вiйсьiовослухбаацlв

о.лэта rёлфlфrачаявр
о.лаrа золопостачаiяя ra водовдведеiiя
Оплата елеdроенеDr l

заходи по реалi!а(
(ре.iональяих) програм * аiдн€соч! ;]. заход,в

р,шхь борrобих зсбов'яrачь
оa. нtя зовнiL!н,х бор.овйr :сбса я&lNь

2л00

2i: ",]

250

((

l

D

_-l-

I

I

i

_-.]



(

зlэ
I'']оlочнi ,ра.€Ферl, opl. aM деliа.я.,о упэавлlяня|

fiL,, рlзфlэ l 26?0
Поточяi Iрансферти урядам iно]емяих лержао ]а
м яна!одним ооrанiзац ям 26з0

2100 зз0соцiальпо Jабезпечення
271овипмта лёнсiй iдопомо.и

з502l20
27э0 зý0lншlsиплати засепенню
2800 з70lншiпоrочнiвидат(и
з000 з80
з100 390прrдбаяня ocHoBHolo iапiталу l

з] ]0
Придбаiня обrвднання i продrеliв до9lосr poKoBoro

з120КапiIально будiвняцтво (придбавяя}
з121 ,11|)Каппальв€ будiвяицrrо (придбаввя) хиt ла

Капiiальне будiвяицrво ( прйдба*вя) iнших об'еrтiв э122
з 1з0КапiтальiйП ремонт

Капirальний peMoHr хиrлоеого фовду (I]римiщеяь)

зlз2 460Капiтальний ремонт iвшиr о6'ёктrв
з140 47аРsiофструхцiя Е ре.таврацiя

Реiонстру(цiя яrтmвоrо фохду (fi рим|це{ь]
з142Реконсrруiцiя ra ресrа3рац я,iших об'сктrв
з 1.1з 5a0Реста€рацiя памяiск кулыури. icropi] la арх тектури

з150 510Ст.орё tsня державяйr ].naciB iрезёрз з
з160 52эПр}цбзiня эемпi rа яемаIерiальвиt a(r!B,B
з200 5з0Капiвльia тр.нсферfl

з210 54с
Ка.lтальчl rран.ферlйпдпрrсмствам(устанобам,

з220 55с
орrанам лерхавноrоКrгiiтальsi 1рансфорrи

упразл няя lнших piBHiB

32з0
kannafuxi tраюферти урядам iнозе9ниt дерхаб ra
мiхюродаим орrанiзацlям

57сКа пlталь"i Ф:jнсфёрти населенню
580 52 624.92 ,-=1qt7ý4,

Начальник вiддlлу - головний бухгалтер

н о мельних

Ю. в Бойко

(



(

звiт
про заборговавiсть за бюдr(етними коlljтами (форма 7д, 7м)

на 01 сiчня 2020 року

(

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчого орrану Киiвсько-l MicbKo'i ради (Ки'iвсько'i Mic ькоТ деря(авно'i адмiнiстра
шЕвчЕнкlвс ьки р_н м,кибвА

(.) raH мiсцевоrо самоврядування

27 Департамент ехономiки та iваесrицiй ВО КМР(КМДА)

27l7693 lHUJi заходи. пов"язанi ] €хономiчною дiяльнiст}о
цц+

фоцох (поrрlбi. пЬ.р.слrв}

Л66iторська забооrоgан,сlь Кродиrор.ь{а trаборlоваN crb

na iнечь !6iTHolo пеоод!lооФl

010
020

у 1ому числii Поточнasrдаlхи 2000 0з0
2100 040
2110 050
?111 I

2112 070
2120 080
2200 090
221э 1с! i

1]0 I

22зс 120

ОплаIа ооспи пpiM (омунальних) 224о 1з0

Вдатки ra заходи спецвльяоrо прйзначе*iя 150
2270 160

22l1 ]70
2272 180

190
2Jэ

2275

Оплата енерrосервiсч 2276 2:!(l I

2з0

22в1

25с
260

2ij1)

2600 290

]00

225а

227з

]280

22о?

"']седмеrи, матеоiали. обвднаяяя та

i]

Есrачанвя ra водовiдзеденчя
О-лаrа еле{,роеlерl

еяерrоюсцв 
'а 

lяш9х хоцунальних

и,оrр€м заходи роэв,тry го
.)еалllацi' дерааа*их (perio

(ре,]ональвйх) проrраr, не вiдl€сеi л0 заходв

о
оa
a|Ё

2.100

I

I

+

l

]



(

поrочнi lр5нсф€рlи орlанамдержавюго упрзвлiхня
з]!

поrочнi trансферIt уоядаli ixo3eмHп дерхав та
мlхlвродни, оо,ааiэацiям ?б]! з29

2700 зз0Соqiальiе rабэ.пбчення
2110B,nMra пеясiй iдопомоrи
?l20 :]5l)

2lзо ]60нцiвйплати населенню
lншiпоточвisидатки 2300 з70

з000 ]80
п!идбання осiовtо.о iапiталу l з100 з90

з110
Придбання обладнавня i предмеliв добlосtроховоrо

з120 410Калiтальве будiвництво (пр{дбаiня)
з121 4i0Капllальне будiвницlво (придбаняя ) житла

КапiIальхе будrвяицIво (прилбанNя) iнших об'€пiз 3122
з] з0КапiЕльний ромонт
зlз1

КалiIаль!ий peMoHl iншйх обЪктl. зlз2
з140 4faРеконсtру*цiя та ресвврацiя
з141 480РековсIрухцiя жиIлово.о фонду (примiцень)
з142Ре(о!сrрухцiя та реставраця iяших об'ýкr в

51с
з160 52спрцбання землi та н€матерiальни! апйбl.
з200 5з0Капirальнiтраhсферlи

з2]0
Капrапья трансферlи iлпри€мсlвам (ycIaloBaM,

з22,) 55с
орrанам дерхавноrоКа.iтальi ,раi€ферrи

чправлiняя iвших piBHiB

з2зс
капilальнl тра*i;iiи уряда, iюземsиr дорхаб та
,,iiхнароднлм орrанaз.цlям
Капilальн lран.Фер,и пасеreяню

530

Керiвниl

на,]альник вiмiлу - rоловний бухгалтор

н о. мельник

Ю в Бойко
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( (

3BiT
про заборrованiсть за бюджетними коштами (форма 7д, Jд)

на 01 сiчня 2020 року

Депа мент економiки та iнвестицiй Виконавчоrо о ган киiвсько'i MicbKoi Ки'iвсько'i мiськоiде
шЕвчЕнкlвськи р_н м,киевА

BHo'i адмiн

Орrан мiсцевоrо самоврядування

27 Департамент ехономiки та iнвестицiй ВО КМР(КМДА)

фоlд.g (п.тр,6яе пiдкрослиrь)

кЕхв

д66{оосьха !абооrо.ахсlь Кредrlорсь@ !66op.o.6H,clb

на кнсцьtrв пiоrо перФдч lpory)

010
Видапr -у.ьо.о на утр.мання усtаiовц 020

у тому чrслji Поrcчнi вrдатки 2000 0з0
Оплаъ прац,iяарахування на ]аробiтяу пл5ry 2100

2110 050
2111 060

ГроФо.е забезreчеi<r в йсьrовослt*€о6ц в 2112 070
080

2200 090
Предмети матер аr]и сбладнан!я та lHBeB]ai) 221о 100

iv]едикаментита переg'я3увальн матёрiали 222а 110

пооду(tи харчувавчя 22за 12о

Оплэlа фслуr (Фм {оцY!альниl) 1з0
:?5l

]5a I I

Оплаъ iомчнальнйl послуr ra eHeproHoci'B 22f0 160

опr,ата lеiлопо.тачаняя 2271
оплата водопостачанiя ra водовиведеязя 22f2 18с
Оллаrа ёлектроезерr 2?тз 190

ОплаIа прrrодr,оrо rазу 2ra4 200

22 a5 21с
опла?а енэоrосервiсч 22 a6 220
Дослiдхефня i роrробlи, оrFемi]аrоди no
рэалЬацil'дерх.внйt (ре.iовальних) проrр.м

]

22ва 2з0
Поarлжэння i ф]робi;,aiЪмi заходи розвиIху по

рзапi!ацii дерювяиr lр€riохал5них) прrрам 22в1 24с

arь2
Обслуrовувавня борrоввх зобов'язань 2400 260

Обслуiовуваняя ввутрiц]нiхборrовиr эобоЕ'язань 2.110 2lo
оOслч.овування зовн шl х борrсrих Jобов',зань 2ва

2600 290

з00

Видаrrи Ia заходи сп€цrальяоrо

заtодл .о рбапзацii дёрхавяих
(рз.iоча n,H,l) проrрам н€ в,дiёсенl дс эаходiý

|поточнi тансферт.
ar6a,lд]i Ъ т П rjЛчсвам

l +

+ I
--f



(

Поrочяi,ран.ферlй орrанаv лержазюrо упl,авilння
2lj20 3]э

поточяi 1раясферlи урядам iно]емних дерхав та
м]жнародним орlанъацiям

2700 зз0Соцiальпб rабо!печевзя
271о
272о з5с
27зоlншiвиплаlи насепеняю

lншiпоrочнi.iдаflи 2800 з70
з000 з80

Придбаяня ocHoвHoro капiталу r з 100 ]90

з110 il|:l
ПрФбаяня обладнання прёдмбIвдовrостроковоrо

К.лiъльхэ будiвн.qтво (придбання) з 120 а10
з121Капiтал5€ будisнпцr.о (придбафня) хитrв а21

Капiтальне будlвницrбо (придбання) i{ших об'схlig
Капiтальнrй ремоя, з 1]0

зlз1КагПалыr'й речоtsl лr,, ово,о фонду (iрlм д.-ф
Капirальний ремозт iнших об'.(1iв 460

Рехон.трухцiя та ресйврацiя з140
з14 ] taiэРеюнструкц]я хитфвсго фонлу (примlцень)

Реконсtру(цiя r5 ресlаврацiя iнших об'спiэ з142 ,]!l:1

Ресrав9ацiя пам'ятоr ryльryрй iclopп та архlтекryри з143 5],J
ствооечяя деохавних запас а iDe]eoBie 3150 51!
Прйдбання rомлi rанематерiальiиlа(rивi.

]200 5з0Капiъльяirравсферr,

з210 54с
Кагitапьi lоа{сфер,/ rдl рjсчсtзам (ч(,аFовам

э22а :j5l]
opraHaM дерхавноrоКапilальн 1рансферти

управлiнiя яl!их pigHie

32з0
КапirальяL lраiсфёрти урядам iю3емнql дерхав ra
мiцфародним орrанiзацlям
Капirальi rраясферти насеп€нхlо 570 .----do"},\\

5s0 a(о\ v:;л. .:/en_,

Начальник вiдд]лу - головний бухгалтер

н о, Мельних

ю в Бойко

(



(

звiт
про заборгованiсть за бюджетними коцrтами (форма 7д, 7м}

на 01 сiчня 2020 року

Департамент економil(и та iнвест!iцiй Виконавчого орrану Ки'iвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державно'i адмiнiстрацi'l)

(

шЕвчЕнкlвс ьки Й р-н м,киевА
(Jрган мlсцевоrо самоврядування

27 Департамент економiки та iнвестицiй ВО КМР(КММ)

ор.rilr.цl.i.пр.,о.. фор9.
код r. я.,в. .ь.gчоi ииrф,r.ц,i .@пi. ъ
п.д,rуrмя, Фрх..н.r. бюдх.rу

npo.p.Mнoi rл..,ф:r!цli .идrпl. т.
хр.дlry..iня д.рl..ноrо бюФry
код т. H:r!. пп...'i llдохчоi rл*rфil.цii .цlti. т.
.р.дlпу..яi, giсцs.,r бюа*.п.
(.д r. х.,i. лро.р.9юi .л.с,Фlоц, .ц.в,. t

6.фп. lrФ ?r n.!.. тmоф,
пр.rр.9ю-l iл.с.Фп.цii .щпi. n rр.дrrу..Nl,

м.ячза iэарrбльяа(пром,жха),
ооrн,ця.имру грн {6

Форl. с*л.д.яа ,, r.rrл!нiм sщцФ!!!д

27'l0160 Керiвництво iуправлiння у сферi економiхи та iнвестицiй у Micтi Ки€вi

фохдом 1потiбх. пiдiр..лiп),

кЕкв

До6,торсыа зборlованtiь Кродиr.рсыа sбор.ова".,ь

на пнець ].trHolo пеоiодчlоо0)

010
020

2000 030

Оплав працiiнарахувахня iа заробirяу плаry 2100
2,110 050
2,111 06с
2112 07с
212а 08с
2200 090
221а 100

медикамен,и та герев язчвэльн матёрlали 222а 110

Прсду(lи харчуванЁя 22за 120
22.1! 1зэ

151

Оплаrа rомуналыих послуr й eHeProiocilB 2270 160 I

о.лаlа Iепло.остачазня 22,11 170

оплата водопо.lачаявя rа.одовйsедёввя 22т2 ]00
221з 190

22т4

!]]

Дослiдження i розробки, окремiзаходи no
реалi].цaiдержазниt {реriональних) проlрам 22в0 230

Дослдхення i розро6(r,оlреи] заходи роэвиrку по
р€алiзац l дёрхавtsих (реriоiальяих) проlрам 2281
orp€Mi захсди по р€алiэаiria д€рхаOнd
(r€liовал"них) npolpaм, н€ вiд,€сёаi до заходi3

260Обслу.о!уаавня боFrооих.обов'яrахь 2400
Обслуrовування вsуlрlшнiх борlових зобов'я3аRь 241о 2,10

ОбспуrобувавяF зовнiцнiх борlових зобов'язань 2д20
По ючd i rравсферть 2600 290

26] с з00

числi: ПоФчнi вхдатки

ве }абеlФчеяня аii€ьiо.о

Видатки 1а заходй смцlальяоrо призчачевня

!а lвшия енерrоiбс(в L iнших iомунальни,(

,|- т
__-___]_--

I

L



((

Поlочяi Iрахсферt, ор.а"ам дерха.фrо управлlняя
j zozo зlс

L

Поточвi ,рая.ферти урядам iноззмних д€рхав rа
мiяяародхим органiэацiям 26з0 з20

2700 зз0Соцiальн€ Jа6€lп€чФнhя
2710в,пrвта пенсй,допомоrи
2?2а з50
21зо з60lншiвиплати hаселенню

lншiпоlочнi видатки 2800 э70
з000 з80

Придбанiя основяоrо Iапiталу r з 100 з90

з110
поидбан* облэдхаяяя i npaArreTiв Аовrостроювоlо

Капiтально будiвництво (придбання) ] 120

з121 .1.il)КалiIальне будiвничIво (придбаRяя) хиlм
з122капiталью буд,вн,чrво (прщбаню) iнших об'€(riв

Капiйльний р.монт з 1з0
зlз1капiтальяййремовIжитлозоrофовду(прим]щень)

Капiтальsий ремонl iншиt об'.(Iiв :]1з2

з140 !70
IРеконсiруiцiя х,rmво.о Фояду (лримiцеiь)

Рехоrcтру{цiя rа ре.rавраця iнших o6'eпiв
зl4з 500

510з150
] 16a 52а IПрlдбавяя зёмлi ra немаrерiальни' аrrиriв
3200 5з0

з210
капiтальнi rраясферtи пцпрфмсrвам (у.rаювам

з22а
opraнaм державноrоКап]Iальн трансферrи

упDавлiяRя ]н!lиl piBHiB
бп-альнl трааDЪiii урrдрм iюземних д9рrэв ra
мitнародним орrахiзацiям
ft лiтальн lрансферlй яаселенню

530 ,. .

cl

Начальник Biдд лу - rоловний бухгалтер

н о Мельник

ю в, Бойко

I
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