
Додаток 1

до Нацiональноrо полохення (стандарry) бухrалтерсь(оrо
облiку в дер)кавному ceKTopi 10l "Подання фiнахсовоi звilностi..

Установа/бюджет

Територiя

Департамент економiки та iнвестицiй Виконаsчого органу КиiвськоТ MicbKoi
и (КиТвськоi MicbKoi держа вн oi адмiнiстрацii)рад

Дата (piK, мiсяць, число)
кUли

2020 07

046зз42з

8039100000

01005
84.11

за едрпоу
за коАтуу
за копФг
за коду
за квЕд

шЕвчЕнкlвськиЙ р-н м,киевА
Органiзацiйно-правова форма Iосподарювання Орrав мiсцевоrо самов рядування
Орrан держаsноrо управлiння
Вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: rрн,

Дер{(авне управлiння загальноrо харакrеру

кмдА

Перiодичнiсть: пDомiжна, рiчна
Баланс

на 01 липня 2020 року
Фо ма N91

Актив код
рядка

на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

1 з 4
l. Нефiнансовi активи

ocHoBHi засоби 1000 2 909 952 з 415 597
1001 5 338 4зз

знос 1002 2 428 481 2 445 724
lнвестицiйна HepyxoMicTb 1010

первlсна BapTlcTb
знос 1012

Нематерiальнi активи 1020 2 12з 42о 2 12з 42о
перв|сна BapTlcTb 1о21 2 941 010 2 941 010
накопичена амортизацlя 1022 817 590 817 590

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1030

Довrостроковi бiолоriчнi активи 1040
первiсна Bapтicтb 1041

накопичена амортизац|я 1042
запаси 1050 з07 79в 286 232
Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi акIиви 1090

Усього за роздiлом l 1095 5 з41 170 5 825 249

ll. Фiнансовi акгиви
ДовIострокова дебlторська заборrованiсть 1 100

Довгостроковj фiнансовi iнвестицii, у тому числi 1110
Llll]Hl папери, KplM акц!й 1111

акцii та iHmi форми участi в капiталl 1112
Поточна дебiторська заборгованiсть

за розраryнками з бюджетом 112о
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125

за наданими кредитами 11з0
за видавиlми авансами 11з5
за розраryнками lз соцlального страхування 1140 52125 з2 775
за внутрlшнlми розрахунками 1]45
iнша поточна дебiторська заборrованiсть 1150

Поточнi фiнансовi iнвестицi'i 1]55
Грошовi кошти та ix еквiваленти розпорядникiв бюджетних коштiв та
державних цiльових фондiв у:

нацiональнiй валютi, у то[4у числi в 1160 27160 1 773 039
Kacl 1 161 14 274 17 795

1162 12 886 1 755 244

установах банкiв 116з

дорозl ] 164
lноземнlй валютl 1165

Кошти бюджетiв та iнtl]их клiентiв на
единому казначеиському раryнку 1 170

рахунхах в установах банкiв, у тому числi в 1175
нацiональнiй валютi 1 176
!ноземнlи валютl

lншi фiнаясовi активи
1177
1 1в0

Усьоrо за роздiлом ll 1195 79 2а5 1 805 814

Баланс
lll, витрАти мАиБутнlх пЕрlодlв 74 870 40 711

5 495 325 7 671 774

01

42о

первiсна вартaсть 5 86] 321

101 1

казначеиствl

1200
1з00

2|



пасив код
рядка

на початок
звiтного перiоду

на кlнець звlтного
перiоду

1 J
|. влАснии кАпlтАл тА ФlнАнсовии рЕзультАт

внесений капiтал 1400 6 967 289
Капiтал у дооцiнках
Фiнансовий результат 1420 -1 536 975 12з 5о2
Капiтал у пiдприомствах 14з0
Резерви

Цiльове фiнансування 1450 41 368
Усього за роздiлом l 5 4з0 314 7 638 548

ll. зоБов,язАння
Довгостроковi зобов'язання:

за цlнними паперами 1500

за кредитами 1510

iHmi довгостроковi зобов'язання 152о
] 5з0Гlоточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

гlоточнi зобов'язання
1540 10 164 6 391за платежами до бюджеry

за розрахун{ами за товари, роботи, послуги
за кредитами 1550

1555за одержаними авансами
за розрахунками з оплати працl 1560 26 з84

1565за розрахунками lз соLllального страхування
за внутрlш1-1llvи розрахунками 1570

1575 45 ]iHmi поточнi зобов'язання,з них
1576за Lllнними паперамй

65 011 зз 22в1595Усьоrо за роздiлом ll
1600lll. зАБЕзпЕчЕння
1700lv. доходи мАиБутнlх пЕрlодlв

7 671 774,1800 5 495 325Баланс

I

а

ъ

Кер iBH и к

Начальник вiддiлу - головний бухгалтер

Н о, l\,4ел ьник

Ю В. Бойко

7 413 618
141 0

,]440

1495

1545

41 961

,l2 886



Орrэвrзацlйно_правоза Форма rфподарювзння
Ор.а дерхавноrо у.равл ннякмм

!о нщJыфо Фt.i,i lo,ФPry|

й{'.ФмусftРlоl.пq.'i'

Департамент економiхя т. iнв.сrицia Виtовавчоrо opraHy K,l.cыoa!icbxoi радя (КиЬсьхоi MacbKoi

вид eronoMNHo дяльхосi Дерхавlе управлlння з...льhо.о хараперу

Звiт про фiнансовi результати
за перше пiврiччя 2020 pi*

l. ФlнАнсовиЙ рЕзультАт дlяльностl

кодищЕп

3а аrалоriчний перaод попФрёдfl ьо.о

з

доходи
Доходи вiд обмiнниt операцiй

Бюдхетнlасигнування 20]0 24 363 845 2] ]54 9а0

Доходи вlд надаввя послуr (виковавня робlт) 2о2а

Доходи вiд продаху аfiивiв 20з0 ] 582

LнцJlдоходи вц обмlяних операq]й 2050 4 з18
Усьоrо доходiв вiд обмiнних операцiй 2080 24 36з 845 21 160 880

Доходи вiд веобмifiяиI операцiй

Податковlнадходження 2090

неподатковi lадходжёння 2100

211о

Надходжевня до державних цльових фонд в 212а

ншl доходи вlд необм tних операчlй 2] 30 2 400 000 1 202 115

Усьоrо доtодiв вiд необмiнних операцiй 2170 2 400 000 1 202 115

?2ао 26 763 845 22 ]62 995

витрАти
Витрати за обмiнними операцiямl

Витрати на вихонання бюджетl{и)( проrрам 221а 2з 22а 174 19 Е39 з4з
Витрати на виlотовлеяня продукцii (надання послуг вихонання робlт) 222а

Витрати з продаrry активiв 22за

a2а0

lвщl витрати за обмiнними операцiями 225а 79 145 37 959

Усього витрат за обмiнними операцiями 2?90 23 299 319 19 877 з02

8итрати за необмiннимя операцiями

2300

7i2 в21яLJJ| витрати ]а веобмlнвими олерацlями 2310 1 804 050

Усьоrо витрат ]а необмiнllими операцiями ?]40 1 804 050 772 Bz1

2]80 25 103 369 20 650 12]

Профiцит/деф,цит за звiтний перiод 2з90 1 660 476 1 112 af2

ll, видАтки БюджЕту (кошторису) зА ФункцlонАльною клАсиФlкАцlею видАткlв тА крЕдитувАння БюджЕту

Найменування показникiв За аналоriчнtй перiод
попередньоrо року

з

Загальнодерхавнl фунхцii 242а 23504769 18 965 252

оборона

Громадський лорядок. безлека та судова влада 2440

Економ чна дlяльн!сть 159Е000 1 684 871

Охорона нав(олиt!ньоrо природного середовица 2.]lj0

Житлово{омунальве господарство 24fo
2480

Духовний та фl]ичний розвиток 2490

2500

СоqlальNий захист та соцiальве забезпечення 2510

УсЬогоi 252о 2510з369 20 650 12з

2о4а



lll, викондння БюдхЕту (кошторису)

3}
6}

з 3

доходи
Подат(овiнадrоджевfiя 2530

Неподатковi яадходження 2540
Доход$ вiд власностl та пiдприемничько]

2541

А4мlнlстративяl збори та ллатехi, доходи вlд
некомерчiйноl rосподарсьхоi дiяльностl 2542

lHUJl веподатховl надходхення

Власн надходхення бюдхетних установ 2544

Доходи вiд операцiй з капiталом 2550

Офaцaйнi трансферти з ниt 2560

вiд opraHiB дерхавного управлiння 2561

2570

наФ(одженl]я дерхавних цiльових фондaв 2580

Надходхення Пенсiйноrофонду Украiни 258]
Надходхення Фонду за.альнообоа'язковоrо
дерхавноrо сочiального страryвання Украiни на
випадок безробгтя 25а2

надходхення Фоаду сочiальноrо страryвання
258з

2590

2600
витрАти
Оплата прачlr варахування на заробrтну плаry 2610

Використаlня ToBaplB l послуг 2620

Обслуrовування борговиi зобов'язань 2630

Поточяl трансферти з них: 2640

орlанам дерхавного управлlння lнt!их рlвнlв 2в41

Соqlальне забезпечення 2650

Iншlпоточнiвидапи 2660

неро!подlленl аидатки 2670

Придба*вя основноrо кап талу 2680

Капlтальзl трансферти з них 2690

органам 4ержавного упра вл ння lнших plBHlB 269]

Внутр шнс кредиryвання 27аа

Зозн uJHc кредитування 271а

?1ао

Профiцит/дефaцl'lт за звiтниП перiод 2790

lv, ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмlнними опЕрАцlями
за звiтний 3а аналоriчfiий перiод

попередfiьоrо року
2 31

2в2о 16840957 1з 879 зз2Витрати ва оплату працi

2Е30 з6705]4 з 075 947Вrдрахузання ва соцiальнi заходи

28,] Lr 27о7959 2 821 з36lvатерlальнi витрати

2850 62 72в

2869 79145 з7 959

19 877 з0219

о
о ý

l
#

нач]лыик в,дд]лу головвий бухгалrер



Додатоr( 1

до Поряд{у сбаданяя бюмеlюi зв,тносIi розлорядникамй та одерхувачами
ббдхоlяt)( хошrВ,]вiтносti (фнда!|и завпьнообов'я!коsоIо дбрхаsюrо
фlriально.о ireюjйюrо сrрахування {пунfi l роздirtуll)

Nэ 2д, N9 2м)

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчоrо органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КиТвсько] MicbKoJ державноI
адмiнiстрацii)

територiя ШЕВЧЕНКlВСЬКИЙР-НМ.КИевА

]а СДПРОУ

за коАтУУ
за копФг

046з342з

80з9100000

42оОрганiзацiйно-прааова форма господарювання
Код та HarBa вiдомчо] кпасифiкацii видат(iа та хредиryвання

Орaан мiсцевоrо самоврядування

державноrо бюФiвту
Код lа на]ва програмноi хласифiкацii видаткiв
кредиryЕавхя державного бюджеry
код та назва типовоi вiдомчоi хласифiкацii видаткiв
fi редиryвавня мiсцввих бюФ(етiв
Код та назва програмно] масифiхацii видатх|в

В 27 Департамевт економiки та iнвестицiй ВО КМР(КМДА)

2710'l60 Керiвництво iуправлiння у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Кисвi по розпорядниl(у по ресстрацiйному
рахункукредитування мlсцэвих бюджетiв (ход та назва Типовоi

проrрамхоi (ласифi{ацii видатхiа rа кродиryвання мiсцэвих
бюдrcтi.l

Одиниця зим ру: .рв lоп

похазники
{Екв Yrабс

ккк
код

рядха
Затвердх(ено
на звiтний piK

залишок на початох
звiтного року

Надiйшло коштiв за
3вiтний перiод(рiк)

Каqовiза звlтний
лер]од(рiк)

Залишок на кiнбць
заiтного перiоду(року)

1 2 ] 6 8 9

Видатки та наданхя кредитiв - усього х 010 64 176 200,00 25 55з 047.00 25 ,l72 5э2-93 2з 459 108.44 17,1з 424,49

Поточнi видатхи 2000 020 64 176 200.00 25 172 5з2.93 2з 459 108.44 1 71з 424,49
Оплата працi iнарахування на заробiтну плаry 2100 030 41 04з 850.00 21 539 929,00 20 51147l,,t4 1 028 457,86
Оплата працi 2110 040 зз 642 500,00 17 655 682.00 17 655 682,00 16 840 956,91 8,14 725.09

Заробiтна плата 2111 050 зз 642 500,00 17 655 682 00 16 в40 956 91 814 725,09
Грошове забезпечення вiйськовоспужбовцiв 2112 060

Нарахування на оплату працi 2120 070 7 401 з50,00 з 884 247.00 3 884 247 00 3 670 514 2з 21з 7з2-77
Використанвя ToBapiB i послуг 22оо 080 18 924 150.00 1 2з2 603,9з 1 14з 586.99 89 016,94
Предмети, маторiали. обладнання та iHBeBTap 2210 090 560 в50,00 20з з15 00 203 314,10 0s0
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 222а ]00
ГIродухти харчування 22з0 1]0
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 ]20 16 7в5 000,00 824 2в9 77 79з 66з 59 з0 626,18
Видатки на а]дрядження 225а ]з0 520 000.00 84 в68 00 f9 145,27 5 722,7э
Видатки та заходи спецiального призначення 226о 14о

Оплата комунальних послуг та eHeproнoci-rв 227о 150 408 300,00 232 400,00 ,l15 761,16 бз 094.0з 52 667.1з
оплата теплопостачання 2271 160 264 200,00 95 з94 29 56 620 59 зв 77з.70
ОплаIа водопостачання та водовiдведення 2272 170 7 200,00 1 276,5в 225.81 1050,77
Оплата електроенергll 227э 180 121 000.00 19 090,2s 6 247 вз 12 в42.66
Оплата природноrо газу 227 4 190

Оплата iнч]их внергоносiТв та i8ших l(омунальних послуг 200 15 900,00
Оплата eHeprocepBicy 22lб 210
Дйлiмбння i розробки, oKPeMi заходи по реалiзацii
дер)iавнях (регiональних) проrрам ?280 22а 650 000,00 4 з70,00 4 з70,00
FaПiмохвr Г роФббкирФ i 

'iи 
розвитку по реалiзацil

дерх€вних (регiональних) програм 2281 2зо 640 000,00
Гкремi заходи по реалiзацri державних (реriональних) програм, не
вiднесенi до заходiв розаитку 2282 24о 10 000,00 10 000.00 4 з70.00 4 з70,00
Обслуговування боргових зобов'яJань 2400 250

( (

З BiT
про надходження та використання коштiв загального фонду (форма

за перше пiврiччя 2020 р.



((

з 5 8 9]

Обслуrовування внутрiшвlх боргових зобов'язань 241о
Обслуrовування зовнjчtнiх боргових зобов'язань 242о 27о

2600 280Поточнi трансферти

29о
Субсидia та поточнi траясферти пlдприемствам (установам
органiзацiям) 26] 0

262о з00Поточнi трансферти органам дерхабного управл]ння iнших piBHiB

2630 310
Поточнi травсферти урядам ноземних держав та мiжнародним
органiзац ям

2700 з20Соцiальне забезпечення
виплатапенсiй допомоги 271о зз0

з40Стипендii 272о
lнш виплати населенню 27эо з50

4 208 200 00lHtlJa поточнi видатхи 2800 з60 2 400 000 00 1 804 050.з1 595 949,69
370Капiтальнi видатки з00 0

380Придбання основноrо хапiталу 3100
з90Придбання обладнання i предметiэ довгострохового користуаання з110

Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 400

Капiтальне будiвництво (придбання) житла з121 410

Капiтапьне будiвництво (придбання) iнших об'ектiв 42а
зl з0 4з0Капiтальний ремонт
з] э1 44оКалiтальний ремонт китлового фонду (примiцень)
зlэ2 450Капiтальний ремонт iнших o6'€KTrB
з,l40 460Реховструкцiя та реставрацiя
з 141 47оРеконструкцiя житлового фонду (примiщень)

Реконструкцiя та реставрацiя iнL!их o6'€KTiB 3142 480
490Рестаэрацiя пам'яток культури, icтopii та архiтектури зl4з

з150 500Створенllя деркавних запасiв i резервiв
з160 510Придбання землi i нематерiальних активiа
з200 520Капiтальнiтрансферти
з210 5з0Капiтальнi трансферти лiдпри€мствам (установам, орrанiзацiям)

RапJiальtlt-tтрансфертиорганамдер)@вногоуправлiнняiнших
piBHiB з22а 540
Каrп-lталЬйl трансферти урядам ]ноземних держав та мir(народним
орrанiзацiям з2з0 550

560Капiтальнi травсферти населевню з240
Вrlутрiшве кредиryвання 4,| 00 570

580Надання BHyTpituBix кредитiв 41 10
4] 11 590Надання кредитiв органам державного управлiння iнших piвHiB

Надання хредитiв лiдпри€мствам, установам,орrанiзацiям 4112 600
Надання iнших BHyTpi!JHix кредитis 4] 1з 610

620Зовнiшн€ кредиryвання 4200
4210 бз0 ,.- \_Надання зовнiшнiх кредитiв
5000 640 х (иБ\ З 770 718.00 х х х х
9000 650 /,-7/._:ё._$ýр_ !/tjo"o\\ -

с

В*

Неро]подiленi видатки
зпозхюеться розпорядхи€ми бюджотвих rощr о

Керiвник

Начальник вiддiлу - lоловний бухrалтер

02липня 2020 р.

н о Мельнйк

Ю, в, Бойко



Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду (форма

за перше пiврiччя 2020 р.

N9 2д, Ng 2м)

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчого органу Ки'iвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi'мiськоi державноi
адмlнlстрацl
шЕвчЕнкlвський р_н м.киевА

за еДПРОУ

за коАтУУ
за копФг

0463з42з

80з9100000

42аОрrанiзацiйно-правоба форма rосподарювання
Код та хазва аiдомчо'a класифi(ацii аидаткiв та кредитування

Орrан мiсцевоrо самоврядування

д€р).(авноrо бюФ(эry
Код та назва програмноt иасифiхацii видаткiв
крgдиryвавня дар)fi авноrо бюд)хsту
Код та назва типовоi вiдомчо'i класифiкацii видаткaв
кредиryвання мiсцевих бюдхотiв
Код та назва програмноi lбасифiхацii видаткiв

Та 27 Делартамент економiки та iнвестицiй ВО КМР(КМДА)

271769З lнцJiзаходи, пов"язанi з ехономiчною дiяльнiстю по розпоряднику по ресстрацiйному
рахунку

крбдиryвання мiсчэвих бюдr(етiв ((од тa назва Тиловоi
проrрамноi масифiхацii видатхiв та кредиryванн' мiсцGвих
бюдх(отiв)
Пер,оличфсrь Фаоrальна р чва
Одиниця sимlру lpн коп

гlоказники
(Екв таlабс

ккк
код

рядка
Затверджено
на звiтний piK

3алишок на початок
звiтного року

касовi.за з9iтний
лерiод(рiк)

Залишок на кiнець
звiтноrо перiоду(року)

1 2 ] 5 6 f 8 9

Видатки та надання кредитiв - усьоrо х 010 12 500 000,00 1 875 400,00 1 592 800.00 1 592 800,00

Поlочнi видатl(и 2000 020 12 500 000 00 1 592 800,00 1 592 800.00
Оплата лрацi i нарахуванхя на заробiтну плату 2100 0з0
Оплата працi 2110 040
Заробiтна плата 211,1 050
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 060

Нарахуsання на оппату працi 2120 070
Використання ToBapiB i послуг 220о 080 12 500 000.00 1 592 800,00 1 592 800.00
Предмети, матерiали, обладнэння та lHBeHTap 2210 090 198 000,00
Медикаменти та перев'язYвальнi матерiали 2220 100

Проду(ти харчування 22з0 1т0

Оплата послуг (KpiM комунальних) 224о 12а з 742 000,00 1 264 800 00 1 264 800,00
Видатки на вiдряд)кення 2250 130

Видатки та заходи спец альноrо призначення 2260 140

Оплата комунальних послуr та eHeproнocaIB 227о 150

оплата теплопостачання 2271 160

Оплата водопостачання та водовiдведенвя 2272 170
Оплата елехrроенергil 227э 180

Оплата природхого газу 2274 190
ОплаIа iвших eнeproнocilB та iнших комунальних послуг 2275 200
Оплата онбргосервiсу 2276 2i0
Дослiдження i ро]робхи, oкpeMi заходи по реалiзацil
державних (регiональних) проrрам 2280 22а 8 560 000.00 з2а 000 00 з28 000.00
ГоaППеннr l- роФбГки i aахоДи розвитку по реалaзацii
дер)(авних (рariональних) проФам 22в1 2з0
o(peмi заходи по реалiзацii держазних (регюнальних) програм, не
вiднесенi до заходiв розвитку 2282 8 560 000,00 610 000,00 з28 000 00 з28 000,00
Обслуrовування борrових зобов'язань 2400 250

((

додаlох 1

до Поаядку смбдаffня бЕджетsоa ]вlтlюстl роlrrорядниками 1а одерхувачани
бюметнц iоштlв,эвiтюстi фоядани заlальнообов'язковоrо дерхаsноf о
соцiапьнсrо iпенсiйяого clpaxyвaHя (пуя(r 1 роздirtу ll)

Надiйшло кош]iв за
зоiтний перiод(рi()

]



((

1 2 з 5 6 8 9

241а 260Обслуговування внутр шнiх боргових зобов'язань
242а 2faОбслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань

Поточнiтрансферти 2600 280

2610 290
Субсидii та поточнi трансферти пlдприемствам (установам,
органiзацiям)

262а з00Поточнi трансферти орrанам деркавного управл ння iнших plBHiB
Поточнiтрансферти урядам ноземних держав та мiжвародним
органiзацiям 26з0 з10
Соцiальне забезпечення 2700 з20

2| 1а зз0Виплата пенсiй i допомоги
272а з40Стипендii
2fза з50lншiвиплати васеленню
2800 з60lншi поточнi видатки
з000 з70Капiтальнi видатки
3100 з80Придбання основноrо капiталу
31 10 з90Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
з120 400Калiiальне будiвництво (придбання)
3121 410Капiтальне буд вництво (придбання) житла
з122 420Капiтальне буд]вництво (придбання) iнших 06'€xтiB

Капiтальний ремонт з130 4з0
Кап тальний ремонт житлового фонду (примiщевь) 31з 1 440
Капiтальний ремонт iвших об'ектiв з 1з2 450
Реконструкцiя та реставрацiя з140 460
Реконструкц я хитлового фо!rду (прим щень) з141 47о

з142 480Реконструкц я та реставрацiя iнших о6'€ктlа
з 14з 490Реставрацiя пам'яток культури, icтop i та архiтектури

Створення державних запас в iрезервiв з150 500
Придбання землi i нематерiальних активiв з160 510
Капiтальнiтрансферти з200 520

з2lоКапiтальнi трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям) 5з0

з220 540
Капiтальнi трансферти органам державного улравлiння нших
рiЁнiв

з2зо 550
Капiтальнi трансферти урядам iноземних дер)i<ав та мlжнародним
органiзацiям

з24о 560Капiтальнi травсферти населенню
4100 570Внутрiшнс кредиryвання
4110 580Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання кредит]в органам державвого управл]нвя iнших piBBiB 4111 590

4112Надання кредит]в пiдприемствам, установам,органiзацiям
411э 610Надання iнших внутрiшнiх кредиI в
4200 620Зовнiшнс кредиryвання

Надання зовн шнiх кредитiв 421о 630
lншi видатки 5000 640 Х::_::= 1 265 400,00:\ х х х х

9000 650

оа
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од.ряу16чаr, бDах.lнrl юшrь,sпхооL фоща9!
:.флtяообов'яlrc|оФдорю.ноlо c4!ФXolo iп.нсýноrc
cr!.lr.!qнr (пуlп i роJдiлу ll)

3BiT
про надходження iвикористання коштiв, отриманих за iн]lJими джерелами

власних надходжень (форма N9 4_2д, N9 4-2м)
за перц]е пiврiччя 2020 р,

Департамохт економiкя та iнвестицiй Вихонавчоrо органу Киiвсьхоi Micbxoi ради (Киiвськоi Micr'кoi державноТ эдмiнiстрацii)
шЕвчЕнкlвський р_н м,кисвА

Орr.яlrацjrtяо-лрr.о.. Форg. rосподарюва|ня
код ъ наr.. .цомчоi {л.сиФirацli srдаffi. ra rрsдяryr.я*я

{од й наr.а про.р.9ноi lл.сrфirацП аlд.пl' п
rр.дитуэаняя дсрхавноrо aюм.iу
код t i.r., поs.'a .цохчоi rласrФlirцli .9дапl. Tr
rр.дяrr.аннr ll.ц..}t бЕм.П.
l(од ъ нrr., п9о,D.rнФi п...Фarацп в.дапl. п

о!дц ц!9цi!9l9l!ц9!!!

27дбпJрtJмснl P.o"ov,/ !, HB€l вц,. во {мрlкиrи

.о ролорrдll.у п. р.с.tр.цiliн.Iу

кЕкв
залишох ха почаrок з.lrноrc Ka.oBl за зв]твий.ерiод(рц) Запишох на кiнэць эвтноlо пероду

12

Надходя€яня кошiв -усьоrо 010 17 046 00 х
вlд оrриманих благодйних внбск з. lpaHI в ra дарункiв 020 х

0з0 ]7 046 (lL]

х
]7 046 00

х

040

х

вlд рsалlзацllмайiових првв нафrльми, вихlднl матерали Фlльм]в тв
фiльююпiй, Фзор€нl !а бюмsтн юшти 1ад€ржаваим эаиоЕпанням або ва
чмоsfi фна,совоi пiдrрйм(и 050

х х

060 х
17 046.00 х х 17 046 00 х х

080 х

Оллаъ працi iнrраlування на заробirну плаry 2100 090 х х х

2110 х х
2111 ] 10

грошов. заб€зпочэнiя вiйсь*обослужбовцlв 2112 r2I) х
Нарахубаiзя ха оплаrу прэц| 2120 ]з0 х
Ви*оря.та{ня ToB.piB i послу. 22ао х х
ПOодмети чаr€рали,.6ладнання Talнaenrap 221а ,50

Меди{амезl, ra перев'язувалья матерLзли
,70 х

Оплаrа послуr l.p,M коgуяальних)
Вид.r9 ва в дрядхення 225() х х х
ВйдзrФ та заходи спецiальвоЕ при3начеtsпя 200

Оплаrа iомуiальхих послуr та .вор roHo.no 227о 210 х х
оплаrз rеплопоста"аiня 22i] х х х
оплаlа водопостачання r. водовiдвед9яня 22i2 230 х х х

(

2000

Гr? 016"00



((

Опла-а ела{троsя9рпl ?27з
Опла,а природзоФ la.y

2215 х х хОплаrа,iшйх€збргоносiiвта,нФих{смунальпrхпослуr
..2 iб 27|JОплаrа энорrcФр.iсY

?2во 230
дослiдr.ння i ро.робrr. orpeмi йход, по роалa,ацil дэрха.няr
(ро.aоiальiих) про.рам

22а1 х хдослiдхення i Dо]Dобки,окрам заходи роlбиrку по реал]зацli дерхавних
lропональних)проlрам

22в2
orp.Ml !аход, ло ,.алirацii доржавних (рэпональвих) проrрам, не в!д*сеяiдо

2400 з10 х х х хОбслуrоsуgання борrови, зобов'язазь
]20Обслу.овування BHyTpi@H х боргоsих зобов'яiавь 2410 х х

Обслуrовування зобнiшнiх борrових зобоз'я!ань зз0 х х
2600 х х
26]0 х хСубсид l1a поrочнl rраясферти пlдпрй.мс;вам (устаяовам, орiаявач ям)

хПоточз транс4l€рти органам д€рхбвяого упра.л няя,iфих piBHiB

26з0Поrочн 1рансферIи урмам ноrемвихдер*ав та мlхнародним орrанlзацlям х х
Соцi.льi. ]а6.,пвч.ння 270а з80 х х

хВrплата пенсiй l допомоrи х
2720 х х
2Zз0 4]0 хlзшiаиплаIи насблвiяю х
2а00 хlHUi лоrочнisидатiи х
з000 17 0a6,00 х

Придбання ocHoBHoro капiталу ]100 17 046,00 17 046 00
хПридбання обладнацня l предмsтlв довrосlрокобоrо (орисlування ]7 046 00 ]7 046 00

Капirальн. бYдiвницtво (придбэння) з120 х
3121 хКапilально будjбdицrво (пр.дбахiя) хитла
з122 хКапirапьiобудi.зицгво(придбання) iнш.хо6'.пlв
зlз0 х х х
31з 1 хКапiталький ремонт хитловоrc фовду (примlц€нь)
31з2Калlrальний peMoHr liцих об'сf,6

хРо(оiструкцiя та р.сtаврацiя ]140 520 х х
з 141 530 хР€конструrцiя хиrlовоrо фовду (примiцевь)

х хРекоRсrрукц]я та 06ставрацlя lзщих об'.пlв
росrаsоацlя пам'яiок ýльтури, lcTop l ,а архпбfyри 550 х х

хСтворвввядерхабнихзапасlв ро]ервiз з150 х
3160 570

з200 530 х хКапaйльвi тавсфорти
3210Капlтальнl 1оаddр€рти пдпрr.м.твам lycraнoBaM, орlанiJац89)

Капlrальнlтрансфортиор.анамдержа9но.оуправлlння lншйхрiвяl. х
з2з0 610 хкап lбльнlтрансфsрти урядам lноэемвих дерхав та м]язароднйм органi!ацiям

капLtальн, rрансфэрtи населенвю
Внуrрiшfl . iредитубавi, бз0 х х

Надання BHyrpimHix rредитiа 41] 0 х
Надапiя крёдит в ooraHaм доDцавного упllа9л ння |ших р зн з 4]11 650 х х

4112 660 хНадаiня кредитiв.iдпри.мсlвам уставовам орrанirацям
41i 3 хНаданNя нших взуrрlФвiх кредйriв
4200 -,-а' ,, хЗоонaшн. кред,ryваяNя

наданяя зовв шв,х iOвдитlв

ý

Ю В ьойкоttачальних вiддlлу -.оловний бух.алт9р

х
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до,r.rоi {
до Порцiу cd.aaiнi бФв.rфо
0д.а*у.!{.х бьдsrNиI юцr.jrпхссl фФвд.и.
ямьФбо.'rш..Ф д.Dшюrо Фшл!хо,о l m*сaю.о
cipatyt.Hм lпуflп 1 рои!lу Ц

Звiт
про надходження i використання iнч:их надходжень спецiальноrо фонду (форма

за перще пiврiччя 2020 р.

КиIsсьхо'a Micbxoi ради (Киiвськоi MicbKo"l дорr(авноI адмiнiстрацii-)

N9 4-3д, N9 4-3м)

Д€па м€нт е|(ономiки та iнвестицiй виконавчоlо

орrrяъацiйхо.пFа.оrа формl lос.одарюванNя Орrан мiсцевоrо самоврядування
К.д в ,,J.. .Ио9чоi rл.сgфlfiцП . ядапis т. rредrrylаiяя д.рха.яоrо

К.д ъ яа].а лроrр.мхоi класrФiхrцП.rд.пl. ъ rр.дяry.аяя,

код Е наr.. rипо.оi .hоuчоi lл.сифпацIi .rдаfii. т. lр.диry.аяяя

Код т. на!.. проrр.мхоi класlфlrrqfa видаftl. ъ rрrдхryв.lня мl.ц..иl
бюдr€rls (код Е HarBa Trno.oi npolprMHoi rл.сифiкацia видапiв й 2710160 К.рl.яяцтво lупр!влlння у .ф.рl . rоноglп ,а lнвостицlй у Micrl Кисвl
tp.д.ryвaiM rlсце.иl бюм.тЬ)

олих,цr Mмipy .рн хоп

27 Допартам€нт эrономrкя тJ,нgестицiя ВО КМР(КМДА)

бо ро]лоряднjrу по р9ссrрац]иному

кЕкв

ккк

Заrвэрджбно 1

iа зв тфйй.6рlод(9iк)

касоз за зв rний пеоlодlрl() 3алишок на кiз€ць !в,to.o

l?
Вад.пи та н.дання iр.дlПо. усьо.о 846 000 00 696 000 00 5a5f22.з0 504 з54,з0 4] з68,00

020
Опл.в пр.цil яарахуsахня.а iаробiтну плаry 2l00 0з0

2] 10

050

tрофвв ýб6!лочэння в йськозосл}хбоsцls
212а 070

В.кори.тання ToBapiз a послуr 220а 030

Продфrя, маrорiалй обпадяаiня ra liBaHTap 221а
Мбду(амsнти 1а порэg яэувальнl матор,али 222а

22зо 1]0
О.лата послуr lKp м комунальчихl 22.о 12о

Видаl(и на бlдрядявння 225о
Вйдаtки та заходи спвцiальiо@ при!iачення 226о
ОплаЕ хомунальнrх послуr ra eH.proHocal'B 2270 150

оппаlа 1оллопосlбчаяня 2271 160

Оплаrа iолопосrачання ra водовiдведеняя 2272 170

Оплата €л€кrроов€ргl 227з
Оплата природноrо iary 2271
Оплата нФих ёвбрговOс lB ,а нших комуналýнйх

2275 2ао
Оплата .нэрrос.рв.су 2116 2]0
Дослiджояня i ро]робки, оrр.иi заходи
р.алi!ацiiдеряавни! (о.riон.льних) проrрам 22а0 22а
Дослiмеявя i ро!роб{й окр.мi заходи роlвиrку п0
0sалlзац | дорхавяr, lрэпональяих) проlраv ?2l]: 2з0
О(рбм] 36ходи по рэал !ацil дsрхзsних (р€пональв.'
проrрбм. iо Еlдiосэнl до rаходr9 роlвиrку
Обслуrовувбння борrових 1обов'я]аiь 2400 250
Обс/ryrо.убаiня Biyrp щн]х бор.овtх зобов'яtань
Обслуrобуоафня зовн,шн х 6.ploB,' !обо9'язаяь 142о :7n
Поr.чilrран.форrl 2600 230
Суб.идi] ra поrочн ]раrcфбрr/ пlдприсм.т9а9
lуФано.а9, орlазrзацrям)
Поточii тронсф€рт, орlахам дормвiоrc управлlяня

Поlочвi rфiсфврrй у.ядаv ноJ6!iих дерхаа та
мi*tароднйм орlая зацlям з10
с.цiальi. забе.п.ч.ння 2700 з20
Ви.мlа п€нсlй i допомоrи 271а зз0

(

Залrшо{ на лочато( зв твого року

3

тlо



((

lвФ виплати васегеiню 27зll
2800 з60
з000 з70 846 000 00 545 722.з0 504 з54 30 41з63 00

Придбавня основноrо капiталY з30
l ридьаяня оьладвання, предмеr,в добrостроФвого

з1]0 545 722 з0 504 з5. зJ ,l1 збв 00
КапiЕльн. бYдiвництво (придбання) з]20

з] 2]Кап тальн€ будlяNицтво 1придбанпяJ хитла
Кап тапьн. будlвпицтво (псйдбанвя),зшйх об €п в з122 420

зl з0
Каптальвйй ремовт жйтлового фоtsду lприм щень) з] з]

450Каптальний ремс|т вщих обеп в

Рохоясrрч(цiя та рэставрацiя 3140
Рековструщlя хитловсго Фоtsду lпримrцвнь) з] 4r

з142 480Реконструкцlя та ,есrаврац я н!их об'€хr в

Реставрацlя лам яlо{ хулыури, crop]i та арх тектури 3]4з
Створен!я дераавних запасiв рбзерв в з]50 500
Придбаннязбмлilа нёматеOiальнихакrивiв з160 510
кап iЕль н i тр ансфорти з200 520
Калiтальнl траiсферти пдпри.мствамlусrановам

з210 5з0

з22а 5а0
капlrальвi траiсферти органам держав!ого управлlнвя

з2з0 550
ка.ilальвl rравсферrи урядам lфоземних д€рж5в тв
мiжнародниморrав зацlям
Ка.irалыi трэнсфе рrи dаселенню з24а 560

Внутрiшяс iредиryваяяя 570
Надання BHtapimHix кродитiв 4110 580
надання кредитlв opraнaм доржавноlо управл нiя

5э0

4112 600
4] 1зНадання iхщих ввутр шах Федит в

Зовнiшн. (родитування 4200 620
Надання зовilJнх (редит в 4?1ll z4: ъа

5000 640 х х
a

Керiвник

Начальник вiмiлу - rоловний бухrалтер ю в Бойко

"/ ъ{Б,ilоo оо



(

звiт
про заборrованiсть за бюджетними коllJтами (форма 7д, 7м}

на 01 липня 2020 року

Депа мент економiки та iявестицiй Ви{онавчоrо орrану Киiвськоi MacbKoi ради (Киiвськоi MacbKoi державноi адмiнiстрацa0
шЕвчЕнкlвськи р-н м.ки€вА

сцевого самоврядування

27 Департамент економiки та iнвестицiй ВО КМР

2710160 Керiвництво i управлiння у сферi е{ономiки та iнвестицiй у Micтi Кисвi
породiчяlс!ь мlсFчlа!&еl!!цаl0!дцrцн!lцрiчн.
Одяницяrиllру lpн юп
Фор{.сrлщхl:1!_l!l!!э!!!! .л.цl.ль.ич Фоядом(по,рlбн.пиrр..литl)

кЕкв

Доб Iopcbia !абор.оваrФlь Кродиrорсьха забор.ован сlь

на кне!ь звпн.lо леD,одчlооry) зв rнoro пеD,одч Ioo{v)

010

Вrд.пr. ycboro ха уФиgааяя усЕаовl 020 74 в70.05 40 711 0з

у rc!у числa: Поточнiвйдап, 2000 0з0 74 070.05 40 71103
Опл.ъ працi iiарахуваiфя фа 3аробlву плаry 2100 040

2110 050

2111 060
ГроФо6€ rаб€зфченiя в,iсьrcбо.лухбовцiв 21,12 070
Нарахуваяяя на опмrу працi 2120 080
Вiхорисtання IoBapiB i послуr 2200 09с 74 870,05 a0 7110з
Прёдмёти, матерали. обладнання 1а iнвёнтар 221а ]00 74 870 05 40 711 0з
Меди€м€йrи Ia перев язувальнl маlорiали 222а ]]0
Продчкrи харчуванн' 22за 120

Оплаrа оослуr (KpiM юмунапьних) 224а ]з0
Вщаrки на вярядяення 225а ]40
Вt4даlки ra заходй слечiальвого призначёння 2260 ]50
оплата (омунальниr послуг та oHoproBo.i'iв 2?1а 160

о.л5та теплолост.чання 2211 170
22т2 ]80

Оллата эл€проенерlli 227з 190

Оплата природноrо rary 2274 200
ОплаIа ншиr ехерrоюс iв та lнших комувапьних

2275 2]0
Оплзtа евёрrосервlсу 2?76

2280

220
дослИхэняя jро!роб*и, oKPeMi заходи no
реалir6цiaдерхавних (реriональних) програм 2з0
fuслджsнФ, эо!ро6{,,оrгвr, ].ход, роrвиlrу гоi
оэапDацi дерхавняr lреlOчальниl' проlрам | 22В1
ОФ€мi !аход, Е рбальацii дsрrcврй|
ipэJioFлMд} lpolca, re в днесен до за,одlб 

| ,rФ
Обслуlобуваiня борlоои! зобоа'язань 2400 260

обсrrч@уЕэi,я оЙ"iх борiовп( зобов'язан5 i 241О 2?а
Обслуlо.у.азФ зо9яLш,х борговиr зобов'я]аяь 280
Поточiiiрансферти 2600 290
Субсидli та поlочяl lрансферlй .lдприемстзам
(усrаюзам ор.азёацrям) 26]э з00

(

I

I



Поrочяi тран.ферти ор.авам державноrо у равлння
2620 з]0

26з0 з20
Поточнi тран.ферlи урядам iвоземних держав та
мiжнароднйм орrанiзацям

270о зз0Соцiальне забезпечення
випфта певс й iао.омоIи 2710 з40

2720 з50
lншiвиплаlй заселеЁнФ 2730 збс

2800 з70lншiпоlочнiвидатк,
з000 з80
з100 з90Придбаняя осяовноrо капiълу r

з110 40с
Придбанняобладнавяя iлредметвдовrо.трокового

з120 410КапiЁпьве буд ввицтво (придбання)
Капiтальqе будiвнiцтво (придбання) житла з]21 42a

3122 4зсКапiтальне будiввiцlзо (придбавня ) iнших об'€fiiв
зlз0 440Капiтальний ремонт
з]з1 450{алl,аi ь_иi pevor, ниl, ово о фоFду hp/M _е bl
зl з2 а60Капiталь!ий ремонт iнших об'ект в

Рекофструхqiя та ресъврацiя з,140 4,10

з]41 ,180Реконстру{ц я житловоrо фонду (примiцеrь)
з142 490Ре{онструкц]я тз реставраця rqщих об'€fiiв

Реставрацiя памятоR культурй. icтopil ra архтепури з]4з 500
з]50 510Створеняядесжавнихзапа.iв резербiв

Прщбання зечлiта немаrерiальвиl апиз в з]60 520
з200 5з0Капiъльвi трансферти

KaniтanbHi r!авсферIй пдприсмсrвзм (установам
3210 540

капiтальвi тоансферrи органам держазнсго
улравлlняя iнших piBH в з22о 55с
Капilальвi трансферти урядам ноземних деряав ra
мiжяародним орган]3ац ям з2з0 560
Каi]тальвi lравсфертi васеленiю з24с 570

х 580 74 в70.05

l:gйi'
L,

Кер]вник

Начальник вiддiлу - головний бухгалтер

Н, о, lйельник

ю, в, Бойхо
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