
до НФФФнф lшфш (фтту)

ФхФr,ф..m обл,rу . лрi,|Ф.у фпФl l0l
(rlФФl фiншфi 1l,кп,

Д,m (piK, хiсlць, спмо)

Установа

Територiя

фгаriзаrriйяьправова форма
господарювirн н я

Орган лержавного управлiння
вид економiчноi дiяльностi

одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: рiчна

змаси

,Щепарrамент економiки та iнвестицiй Виконавчоrо
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиlЪськоi Micbкoi
державвоi адмiнiстрацii)

м.кяiЪ

Орrал мiсцевоm самоврядувмня

Обласнi, КиiЪська та Севщюпольська MicbKi
держаsнi адмiнiстацii

.Щержавне управлiнrrя зalпчьноm харaцт€ру

БАлАнс
на 0l сiчня 202l polgl

за сдрпоу

за коАтУУ

за копФг

за КОДУ

за квЕд

046зз42з

Е000000000

Форма Л!l_лс

код4
z02,| 0l 0l

420

0I005

E4.1l

лктив Код
рrцкд

на початок
звiтного перiолу

]

на кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4

t. нЕФIнлнсовt лкгиви
ocHoBHi зособч: 1000 29о9952 3367855

первlсна варпiспь l00l 53зЕ4зз 62292l5

l002 24284El 286l360

] н б есrпа цi й но н q!юtl ic rп ь : l0l0
первlсна мрlпlспь l0l r

l0l 2

Нбl а rперiол orl i акrпu сч l020 2|2з420 lE29] l9
первlсно варпrcmь l02l 294l0l0 294l0l0
накопuчена шорпulацlя 1022 8l?59o l lll169l

Незавершенi KMiTа.rlbHi iнвестицiI l030

Довzоспро KoBi бi ол о ziч н i а кйа б u : 1040

первlсна варrпlсlпь I011

ноко пuче н а orl орrп uзацlя I042

l050 ]07798 з04029

Виробництво l060

поючнi бiологiчвi акгиви l090 I

Ycbozo за розlLполч l l095 534l l70 550l203

ll. Фlнлнсовl лкгиви
,Щовrострокова дебiторська заборmванiсть l l00

,[|овzоспроковi фiяонсовi iпвесrпццii, у ,raо.||! чuслi lll0
uiHHi палери. KpiM акчiй lllI
ахцii та iнmi форми участi в KaпiTаJli ll12

Полпочна dебiпорсько заборzовонiсtпь

за рзрахункаfiи з бюдr(еюм l l20

за розр:йункми за товари, Фтя, посJrуги l l25



за падalними кредитaми l l30
за видilяими авансitми l l35
за розрtlхунками lз соцlмьною с,тр;жуванfiя l l40 52|25 209808
за вЕутlшнlми розрахункaми l l45
iнша поmчна дебiторська заборrованiсть 1150

Пmочнi фiнансовi irвестицii l l55

Гроtuовi коluпu mа'lх еквiваценlпu розпоряdнuкiв
бюdхепнllх коultпiв mq Оерасавнllх цiльобlц фонdiв у

пацiонаJlьнiй вL,lюlпi, у пом! ччсJli о 1160 27 |60 1426|

l Iбl |4214 |426|
] I62 l2886

успоновах банкiв 1 16з

Оорозi 1 l61
Iноземнlu вauюlпl l l65

коlцпц бюdэсеrпiв ца iнч,lчх мi€нmiв на

сдиному казначейському ра,\унку l l70

рa!q)нках в !сrпоновах боцкiп, у mом! чuо|li в 1175

нацiонФlьнiй вааюпi l I76
lноземнluвалюml II77

Iншi фiнаясовi акгиви l lE0

Усьо?о raрфаiло Il l l95 19285 224069

ПI ВИТРЛТИ МДЙБWНIХ ПЕРIОДIВ ] 200 74870
:Bil; Aнe,i|,:rr:,:'-::'.-'. ::irl.: :.:rlý]O0r:' 5495з25 5,725212

плсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

на кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4

I. ВЛЛСНИЙ КЛПIТАЛ ТА ФIНЛНСОВИЙ РЕЗУЛЬТЛТ
Внесений капiта,I l400 69672Е9 78з9789

Калiтм у дооцiнка.\ t 4l0
Фiнаlсовий рзультат l4z0 -l5з6975 -2з24з25

KarriTa,,l у пiдприсмствах l430
Резерви l440

Цiльове фiнмсування 1450

ycbozo за рФdiлоп, I 1495 54зOз14 55l5464

II. зоБов,язлнпя
!ов zос пр оков i зоб ов' язан н я

за цlнними паперами l500

за кр€дитаJvtи l5l0
iншi довюсIроковi зобов'язмня 1520

Поточна заборroваяiсть за довгостроковими зобов'язапtlями l530

Попочнi зобов'юання.

за платtжами до бюджету I540 l0l64 40912

зарзрiцунками за товари, роботи, послуги

за кредипlми

l545

l5 50

за одержilними aвilясzми 1555

за рзрахункzllчlи з оплати прдll 1560 4l96l lбtt96
за розрахунками lз соцlмьноrо стрaцувalння l565

за внутlшнlми рзрахунками 1570

iншi поточнi зобов'язzlнIlя, з них 1575 l2ЕЕб

за цlнними паперами 1516

ЕЁft;lЕ

ffi



Ycbozo la ролdiло.лl lI l595 б50l l 209t08

III. UБЕЗПЕЧЕННЯ l600
lV. доходц мдЙБwнIх пЕнодIв 1700

Б{Jиfiс 18{ю я95325 i 5725212

t,

8

Керiввик (посадова особа)

Головний бухгалтер (спечi
на якоm покJlадено викояаян,
обов'язкiв бухгалrЕрськоi служби юлв БоЙко



до tЬ!оншФ шr.нш (fi!}ФФ'r)
ФхпгlФ.ьm облiху ь дсршtу сцIФl l0I
(ПФнлфпшФlJffi,

Установа

Тернторiя

Оргаriзацiйноправова формs
господарю вiцlня

Орган дсржавного управлiння
Вид економiчноТ дiяльностi

Одиничя вимiру: грн
Перiоличнiсть: рiчна

,Щепартамент економiки та iнвестицiй Виконавчою
оргаяу Клiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкo-I

державноi ацмiнiстацiiJ

м.китв

фгая мiсцевою самоврядувацня

обласнi, клiъська m севастопольська Micbki
державнi 41мiнiстрацi-t

за едрпоу

за коАтУУ

за копФг

за КОДУ

за квЕд,Щержавне управлiвня зitпцьноrо харtцтеру

звIт
ПРО ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за 2020 piK

I. ФIНДНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

0l005

Форма Jl!2-дс

кодl
202l 0l 0l

046зз42з

Е000000000

420

84.1l

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчншй
перiод

поперднього
року

l 2 3 4

доходи
Дохоаu Bid oбMiHHlLx операцiй

Бюджетяi асигвувдпrя 20l0 5lt77E66 45l5l l32

Доходи вiд надання послуг (виковаяня робiт) 2о20

,Щоходи вiд продажу акгивiв 2030 l582

Фiнаrсовiдоходи 2040

lншiдоходи вй обмiнних операtiй 2050 43l8
Усьоzо аоюdiо Bil обмillццх операцiй 2080 5l877E66 45l51032

,Щохйu Bid необмiннuх оперqцiй

Пода:гковi нацхо,lження 2090

Неподатковi нацходження 2 |00

Трансферм 2l l0
Надходжевня до дерr(авних цiлювих фrrдiв 2|2о

lвшi доходи вiд необмiнних операцiй 2l30 29825lб 4048703

Ycbozo dоюliв Bil яеобмiннuх опероцiй 2170 29825lб 4048703

Усьо2о loxoaio 2200 54860з82 492051з5

витрАти
Вuпрапu ?а обм iHHlMu операцiя.lуlч

Витати на виконання бюджстних програм l 2210

Витати на виIотовленм прдукцii (надмllя послуг. виконаяня

робiт)
2220

Виlрати з прдаrсy аIФивiв 2230

ФiHarrcoBi витраги 2z40

Е]



Iншi витрати за обмiнними операцiями 2250 84222 8l823
Усьоzо вuпрап за об,uiннuлч опероцiллlu 2290 52649з06 45855920

Вuпраtпч зо необuiннlrмu операцiялu l
]

ТрФ{сфрти 2з00
l

lншi витрmи за необмiнними операцiями 2] l0 29ЕOlз4 404146Е
Усьою а!rпрооt ,о пеоблiiнuп4u опероцiraJ|4ч 2310 29807з4 404746Е

Ycbozo оuплропl i zзво 55630040 4990зз88
Профlппr/лсфiлпт rl'звhдпй псрй: . _,.];_. 23яl.lrj -169658 -69165з

Il. видАтки БюджЕту (кошторис}) зл ФиlкIlонлльною кллсиФIклцI€ю видАткв тл
крЕдит}tsлння БюджЕту

зд аналогiчний
перiод

попереднього
poIry

45338393

Е

4

УСЬоГо:

пI. виконлння БюджЕту (кошторис})

Стаття

до,Yоди

код
рядкl

Зrгальний фовл Спецiальншй фонд

rвiтппй piK

фrктrчвr
сумa

rвiтпrl
п.рiод

рirнхця
(гр.фr 4

Mitryc грrфд
3)

звiтшrl piк iз
урrIувlпням

змiш

фrкrпчпr

!вiтппй
п€рiод

4 5 6 1

Ixзsllцl
(rрrф.7

Miпyc грOфа
6)

2 3

Попамо.i попюпж4м 2530

.поооmаi воOюп*.лм 2r10

доходя вй ш&нФi в
пiдпря.хщtd 

'rльяlЕп

251l

2542

254]Iнш, н.подаrов, нзл(одж.нм

Доюdч .in oп.palliй 1 кФi@ох 25r0 ,I

ОФiцйлi ,,ронсферfu, , вв: 2560

,ц орrаFв дерввоrо упрщtш 256l

251о
I

НоЬоПпвм П.?мщ чLlйц 25r0

253l

Адхiшfiрsшнi зборя m шмi,
доходи !И некомсрцjйноi
Nподфськоi дяльносП

вленi н!,цщ.нм бФд8Ф

Найменування показника Код
рrцка

За звiтний перiод

l 2 I 3

Здлмьнодержавнi функцii 2420 508l7989

Оборна 24]0

Грмацський порядок, безпека тд судова влада 2440

Ековомiчна дiяльнiсть 2450 4Е l205l
Охорна навколишньоrо природноm середовиlца 2460

Житлово_комунальне mсподарство z410

4564995

Охорна здорв'я 24Е0

Дховвий та фi3ичний р-]виток 2490

ocBiTa 2500

Соцiальвий захист та соцiальне забезпечсння 25l0
2520 556з0040 4990ззЕЕ

Н.дходженш П.ясiйною фн.ry

#ffi#

I



r8mьлобв'язкоsоФ дершюФ
соцiшьнф сгрdумiiя }tФriш яа

Н!лФ,Е,Gш Фqj,ry со,!ФьноФ
253]

26lп

витр4ти
Опдп лрацi i tйрýу!лdt м

26l0

Вяхорисш ф!ар,. i пФуг
Ьлую.уваяш борФЕиr зо5оl'язш 2610

Поючнi тршсФрг , 1нш
орЕш дсрвяоф упршlнв, ,ншп

cotrlmbпe ]а6.зпеч.нм

2660

Н.рФподйеsi ввд'м
Прядбаш ФяфпоФ хiлiму 2630

Кшi@ьнi тресфрв, з щ 269о

орввм дср@!ноФ упрзщtпш lшп
269l

Вryтрiшtsс кр€дгryвщн,

Ъвнlшвс кр.дr.ry!щм ,1lа

27r0 I

П!.+htt/лэ}iдпr ,. rrEd Еr|од tм

Iv. ЕлЕмЕнти витрлт зл оБмlнними опЕрлцlями
за аналогiчнпй

перiод
попереднього

року

Керiвняк (посадова особа)

Головний бухгмтер цlалlст.
ва якого покладено в Ея
обов'язкiв бухгалт€рс Юлiя Бойко

ffiffi

Код
рядlш

За звiтнпй перiодСтаття

42l
Витрати на оплаry прачi 2Е20 зз642499 

|
302l918l

74l7266 6589873Вiдрахуваяня на соцiа,rьнi заходи 2Е30

l0794838 8250949Матерiальнi вхтраги 2840

2850 7lMt l 114094Аморгизщiя

2860 84222 8l823lншi витрати
,:r..rt90 /. 52649з06 45855920,lЪього,.:1i|] ], .:|,.:'

,t l:/ ,



ф НеюншьнФ пмян! (сщФrу)
фх.rлрсlкоф блlrу в !.р*Фяо,у фirtд l0I
(Пф*нr ф,цщФюi зьiff фтiD

Установа

Територiя

фганiзачiйно-правова форма
гOсподарювання

фгая лерlкавного управлiння
Вид економ iчноi дiяльностi

Олиниця вимiру; 1р11

Перiо,пичнiсть: рiчна

.Щепаргамент економiки та iнвестицiй Виконаэчоm
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адм iHicryaцii)

М,КиiЪ

Optar мiсцевоm самовряду вat+lня

облаЕнi. киiвська та севастопольська Micbki
державнi 4цмiнiстрацiТ

.Щержавне управлiння зalпlльноm харакгеру

Звiт
про рух грошових коштiв

ra 2020 PiK

3000

Kolи

046зз42з

42о

Форма М3-дс

за едрпоу

за коАт}ry

за копФг

за коду

за квЕд

5lt??t66

0l

45l5llз2

Зл rнв.логiчппй перiол
попередfiього року

4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльflостi

бюджетнi асипrуваяня

202l 0l

8000000000

0l005

84,I l

Стrгrя Код рядкs ']r звiтнпй перiод

Надходжен!ц вiд обмiнних операцiй

надходх<ення вй вадацня лослуг (виконаяня рбiт)
надходження вrд п[юдФкч активlв

iHmi надходження вИ обмiвних операцiй

2 3

45l5l l32
3005 l

]0l0 l l582

з0l5
Надхолкення вiд необмiяних операцiй

подmковl наjlходження

неподатковl надходження

3020

3025

траrсфертв, з них ]030 
l

хошти трансфртiв, отримаяi вiд opmнiв державноп)
управлiння

303l

Еадхолкення до державних цiльових фондlв 3040

3045 4047468iнmi надходr(еняя вй необмiнних опершliй 298оlз4

Надходlкеям rрошових коштiв за ввуrрiшнiми оперлtiями

lншi вадходже нrrя

]050 з5000 35000

3090 Е47999 6521l4

У.ьоm вlд!ош.пь вц опGрrцilrrоl дirльпосгi 309!i 55706599

5 |t77866

49852896

Витат за обмiнними операцiями

витати на виконання бюшкетвих прграм

витати на виготоЕлення прдукцii (вадапвя послуп
виконан}rя рбiт)

]l00

зll0
l

зll5
з l20

витрmи ] прода)rry акгивlв l582

iнmi вtfграти за обмiнвими операцiями

Вицати за необмiнними операчiями

траrсфери, з них зl25

l



кошти таясффЕ орmяам держФноrD управлiнм iнших
piBHiB зl26

з lз0iнmi витати за необмiнними операчiями 2980734 4047 468

Витрати грошових коштiв за внутiшнiми оперfuliями з l35 з50l з 255Е8

Iншi витраги з l80 Е60ЕЕ5 66641|

Усьоrо внтрrт вiл irпсроцlйцоl дiяльidýll, JIl0 557l9485 4986665з

ЧiaтrЁ pyt ro!лTlв ;И опсрliilшIfirльiiосгi зl95 -l2886 -lэ751

lI. Рух коштiв у результатi iнвестrrцiйноТ дiяльностi
Наахолження вiд прдажу

фiнаrсовlл< iнвесгицiй 3200

основних засобiв 3205

iнвестицiйноi HepyxoMocTi з2I0

нема!ерlмьних дкгив!в з2l5
незlвершених кiшiтальних iнвестхцiЙ з220

довгостркових бiологiчних акгивiв з225

надходженнл цiльовоm фiнаясуваяня 32з0 81з-lзб

lншi надход)кення зz35

Усьоm пlлiошсаь вЦ irlcстпцitяоI дiяrl ьпоgrl ý:Ф 8?з?зб 808078

Витрати ва прилбанrrя

фiнаrrсовlп iнвестицiй з245

основних зltсобiв 3250 8l4248 6|4422

lнвестицlйноi Hepyxoмocтl зz55

нематерlмьних мтивlв з260

незавершених кilлlтальних tввестицlи з265

з270

Iцшiвитати з285 59488 l9з656

YcborT вlтрдт rИ lллсirцiйшiii лirлвпосгi 3290 87з,7зб 80807Е

Чgclпй pyt rоrгтir лiл irвсстrlЁlrоrдirльЕоqтi 329s

III. Рух коштiв у р€зультатi фiнsнсовоi дiяльностi
Надходх(ення вiд

поверневня кредитlв зз00

от}lмilлня позик ] ]05

оФимання вiдсoгкiв (рялтi) зз l0

Iншiнадходження ] 3340

Усьоm надходя<ень вй фiнаясовоi дiяльностl 3345

надllяня кредитlв 3350 
r

попtшення позик 3]55

сплаry вцсоткlв

Iншi витmи зз80

Кориryвання зз85

Усього вггрrт оh фirевсовоI дiлльшоgтi з39i)

33я
'Чдстпfi 

рЯ'коштiв зdЗвhшпйiaiiiод 3400 _l2899 -4з45

Змишок коштiв на почtrюк року 3405 21|60 ]l505

Змишок коштiв оrримаяий 3410 l

Змишок коштiв перерахований з4l5

Вrrлив змiни валютнlоi Kypciв на за,,Iишок коштlв 3420

залишок коштiв на кiнець року з425 l426| 27160

80Е078

довrостркових бiологiчних а,rсгивiв

Витати на

* Наdхоdэюення в наtпурмьнiй формi l7046

ffi

l ззьо



1 Вwпропч в напwальнii| фордl

Керiвник (посадова

Головний бухгалтер (спец
на якого помадено викона
обов'язкiв бухrа'lт€рськоi

l1046

,j

li
il

наmалiя МЕльник

к)лk БоЙко

h
?



ф rИцiфшьФ пФфнu (фщ.ргу)
ФхФрсьIоrc сблiку . дсржriноlу фпфi I0 l
(ПФцм фiФфз звlпфi,

дm(Fк, M,cnb, число)

Установа

Територiя

фганiзачiйньправова форма
господарювання

орган державною управлiння
вид економiчноi лiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Змхшоr Е. Ii,.ц. Do*y

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спечi

fiепарmмеrrт економiки та iнвестицiй Виkонавчою
орrа{у Киiвськоi vicbкoi ради (Киiвськоi чiськоi
дсржавноi адмiнiстацii)

М,киiв

Орга] мiсцсвоrо самоврядувдrня

Обласнi, Ки'iвська та Ссвасгопольська Micbкi
.lepx<aBHi алмiнiсграчii

,Щержавне управлiння заmльною хдрактеру

Звiт
про власний капiтал

за 2020 piK

заеДПОУ

за КоАТУУ

за коПФГ

за КОДУ

за КВЕД

046зз42з

Форма ЛЕ4-лс

ст, ý+

Юлiя БоЙКо
на ,кок, локладено виконмня
обов'язкiв б}тгмтерськоi

а

коди
202| 0l 0l

8000000000

420

0l005

t4.1 l

2 з 5 8

-lr]6975 54]0]l4]аlчuй Ео аочзфr PoN!

зIiна облiюФ пФiпIr

-11692-l1692

С,орfuй MlgM lб мрох, с19672а9 _l5J4б7 54l2622

дфцi нха (rцiлхt) Фiовнп ]ac.6ib

Дфнха (уцiнrО H.Hftpiмbнd 'nвП
4I20

'lфцiнх. 
(уцiнхо д rтрохФп бФфчнпх

ПрфПtd /ПфЦ.п м йыgП nqiot
36ia.fu.lм .gniful! . пiПrрu.l.dц
3мlцам raai@! а пiпрц.8мв

8?2500

l02842

a!!0

872500

.2]24]25

ýl!'i ,_

,..J

наlпалiя МЕльник

ý



( ( !о Пс,рйку сбrдцм бюдЕк з.iflФi
рвлорцниIпя в ф.рхl'мчпи б.Фffiп
IMi., ,,iftфi фф!Еr цruьяФ,Dхфф
д.ршФ сфiмьноф t reнqйхоrc

Звiт
про надходження тд викорпстання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за 2020 piK

Устдlова
Депарrпцrlевп eKoloлiKu lrц iнаеспlццiй Вuкопаачоzо opzaay KulBcbKot MicbKoi раlч (KuIBcbKot Micb$ox
l е р rк ав п oI а l м i н iс rпрацil)

Терrгорiя M.KutB

ОрганiзацiйнФ,праsова форма господарювання Орaоr! мiсцевоео са,цоарлОуса пл

Код m вазва вiдомчоi класифiкаliТ видагкiв m кредитування державного бюджеry

Код та назва проФамноi класифiкацiТ видrгкiв m кредиryвання державного бюджсry

Код та назва типовоТ вiдомчоi класифiкацii виддткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 027 - Оргян з питпнь економiчного ро]витку, торгiвлi тi iнвсстицiй

Код та цазва програмноi класифiкачiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджЕтiв (код m назва Типовоi гlрограмноТ класифiкачii видmкiв m кредитування
мiсцевих бюджетiв) 27l0160 - Керiвництво i управлiнпя у вИповИнiй сферi у мiстдх (Micтi Кп€вi), селищаь с€лдъ об'€днаних територiальнпх громаддх

Перiоличнiсrь: рiчнв
Одиниця вимiру: грн. коп.

за СДРПОУ

за КоАтУУ
за копФГ

коди

046зз42з

8000000000

420

кЕкв
тs/sбо
ккк

код
рядкд

З!твердr(ено Hr
]вiтний piк

Зптвсрдrсено нд
звiтний п.рiод (piK)

з!лпшок fiа
почеmк звiтного

року

надiйшло коштiв
rд звiтнпЛ перiод

(piK)

7

кясовi
за звiтний перiод

(piK)

82 з 4 5 6 9

Впдsткп Ts надпняя кредптiв - усього х 0l0 64l76200,00 64l762Ф,Ф 50l lt3,ýJ4 50l l E34tJ4

2fiю 020 64l762Ф.ш 50l ltз.l8J4 50ll&]4EJ4

2IN 03о 1ll0Ets0,1ю

33642500,00

1I05976s,l0 1l059765,10

2l l0 040 зз642500,00 3364249E,9l з3612498.9l

2lll
2l12

050 з3642500,00 зз64249Е,9l 33642498.9l

060

74l7266,l92l20

22lп
22l0

070 7466з50,00 7466з50,00 741726б,19

l)80 ItЕ59I50,1п 6077Е19,26 6077t19,26

090 560850,00 ,t07з71.78 407з71,78

зs,,lпшок
не кiнець tоiтпого

перiоду (роrY)
поктзники

у тойу числi:
Поточнi вшддткrr

Омаrrо процi i нороJЕвоl!хл но 1аробill|rlу молaу

ЗФобiпа плаm

Грошове забезпечення вiйськовослркбов цl в

Нараryвання но ошопу процi

ВUкорчсrrоям Dювчiв i посл!?

Преёлеrпu, MoпePiMu, облаёноння по нмнmор

l

Еl



z 3

2220 l00

4 5 ( 1 8 9

Меduхаленпч,па rcрев'язувольнi xalпepid|lu

Проаукlпч хАрчувоння 22з0 rl0
Омаmа послуz (крЫ комунальнuх) 2240 l20 ]6785000,00 488з748,47 488з748,47

Вudапкu на вidряdl!сеllм

видаrки та з&чодя спецiального призначення

2250 lз0 455о00 00 84221,55 E422I,55

22ф l40

Оплага комунальнж послуг та eнepmнociiB

оплfi га тЕгцопоgrачаяня

2270 l50 40t300,00 408з0O,ф 1зlз4,46 7з|з4,46

221l l60 264200,00 640l7,92 64017,92

Оплага водолоgmчанrtя та водовiдведенвя

Оплай елекФоенергii

2212 l70 7200,00 l55,з l l55,з l

221з l80 l21000.00 8961,2з t961,23

Ошага природ}lого газу 7214 l90

Опага iнших енергоносiiв 1а iнших комунальних послуг 22,15 200 l5900.00

Оtлага енерrофрвiсу 2216 2I0

Дослidження i розробкu, oKpe$i захоdu по ремiзацil
d eprca вн ш (р е 2 i о н м ь н llx) пр ое р ам

2280 220 650000,00 629з7о.00 629з70.00

Дослiдження i розробки, oKpeмi зlцоди розвиftу ло реалiзацii
дерrf€вню( (регiонмьнпх) проrрам

22tl 2з0 640000.00 м0000,00 625000,00 625000,00

oKpcмi захоли по рсалiзахI дсрlФвнж (регiональних)
прогрilм, нс вlдlесенl до заходlв розвктку

Обауzм!вопм борzовuх rобм' r rан ь

О &:пуzо вrва н н я в ну пр ill1 н ix б о рZ oBu, з об о в' яз а н ь

22t2 240 l0000,00 l0000,00 4370,00 4з70,00

21u) 250

24lo 260

Обоry z овrв а н н я з о в н i ut н ix бор? о в чх з обов' rL?ан ь 2120 270

Попючrli rrролферйа 2ап 2Е0

Сrcаd i'i lпа lюп очн i lпра нсф рпu п t dпрuс.,,lсtпвоlл
(усm он овалl, opzo4 iзац iялl)

26l0 290

Поmчнi трансферти органам державного упраsлlння iншrтх
piBHiB

Поточнi трансферти уряд:tм iнозсмних держав та
мiжяФодним оргаяiзацiям

2620 з00

26з0 зl0

Соцi4льне ,о6arп4aепм 27и з20

Ruшаlпо iенсi i dопомоап 27l0 зз0

2720 з40

IHmi вuluопu носеленню

Iпuti поtачпi вцlопкu
кsпiтsльнi видOткп

2730

2Еlп
350

зы) 120t200,00 29Е07з3,98 2980733,9t

зfiю J?0
П рulбо п л, ос пlхнaро Kaпirr'',ly зllп зЕ0

Прudfuння облоdнаннл i преdмепlв 0овzоспроково?о зl l0 з90

Коп i п ал ме фd iBH uцmво (прudбо н ня) зl20 400

1



КФiiтальнс будiвництво (придбання) жигла

Iншl видатки

4l0

4 5 7 Е 9

з|2|
Кшiтальне будiвницгво (придбаяня) iнших об'скгiв зl22 420

IФпimальнuй ремонm з lз0 430

КшIiтальниfi ремокг жrтлового фонд/ (принiщ€нь)

Капiтальний ремоlrг iнших б'€кгiв
]lзl 440

э|з2 450

Реконспwкцi' па Fсповроцtя зl40 460

Реконcrрукцiл жmлоsоm фн,ry (примiчrень) з 14l 470

Реконсrрухчiя та рсгаврацiя iншtо( об'сктiв

Ресйврацiя пам'яmк культури. lcmpii та Фхiтекгури

эl42 4t0

зl43 490

500

5l0
Спворення dерэеовнw 1апасiв i реэервiв з150

Прudбання rcмлi па нелаперialльнча акпuвiв з 160

К оп i rпол ь н i rlp а н ф ep rlu 32lю 520

Капiпмьнi пронсфрпu пiапрu€лсmвая (успоновам,
з2J0 530

Капiпйllьнi пронсфрпч ор2анал dерсrавноzо упра&пiння 3220 540

капlпL,lьнi mрансфрпч wяdал iнозелuнчх фрlсав lпа
мiжнароан ]п opzанiмцiяu

з23о 550

Кап i пал ьн i пронсфрп u населен н ю з240 5б0

Вп}трiшпс кр.дпryвsякI 4l00 570

Наёан ня внуп р i ul н ix к|,еdum в 4 rl0 5Е0

Налаrru Kpc,rrTiB оргаrам дсржавного управлiння шшrfr
piBHiB

4lll 590

Надаrш кредитiв пlдлрисмствам, ycтaнoвilм, органiзiцliям 4l |2 600

Надаяtlя iнших внrФiшнiх кредкгiв 4! lз
4200

бl0
Зовнiшtla кредптувднfi r

Наdання зовн iulHtx креёum iB

620

42l0 бз0

500о 640 22009050.00 х х х х

ffift

2 з(



]

9000 650

Керiвник

Головний бухгалтер

" l5 " сiчня 202lp-

8 9

Нсiозподiленiвидаrки

З,Mrffi ,.т.rшхЕr бffirх romr

,,t

юлiя БоЙКо

t

+

(

#*

z 1



(
до Порцку смщннл бцхФнd !.iтпФ
рФлорiдникеи п од.рх),цч.яи бФФп
Фщi!, r.lпФi фф!мл мшýно.6о,'язкоэоrc
!.рв!поrc Фiшьною i л.нсiйноф

Установа

Територiя

Звiт
про надходження та викорпстапня коштiв заглlьного фонду

(форма N 2м)
за 2020 pi(

Депарпаленrп eKoHo.MiKu ,fra iпвес,rлlцiй Вuконqсчо?о ор?апу Kuiocbкol MicbKoI раdu (Kui0cb&oi цicbKoi
0 е prlco б н oI о d м i н i с пр ацll )
M.KulB

за еДРПОУ

за KOATW
за копФг

кодl
046зз42з

Е000000000

420фганiзачiйно-правова форма господарювання opzaq мiсцевоео со,uобря dувапнл

Код та назва вiдомчоi класифiкацii вида:гкiв та кредитувziння дсржавного бюджету

Код та назва профамноТ класифiкацii видаткiв та кредиryвання дертtавного бюджеry

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii ви]mкiв та кредитування мiсцевих бtоfr(етiв 027 - Оргiн l питднь економiчного роlвитку! торгiв.лi тr iнвестицiй
код та назва програмнот класифiкацii видаrкiв та кредиryваяня мiсцевих бюджетiв (код m назва Типово] проФамноi класифiкачii видЕгкiв та кредиryв^ння
мiсцевих бюд)кстiв) 27l7693 - Iпшi здlоди, пов'язанi з економiчвою дiяльнiстю

Перiо,rичнiсгь: рiчна
Одиниrц вимiру: грш. коп.

покrtнпки
кЕкв
п/пбо
ккк

код
рядкa

Зетвердrксяо пr
зsiтний piK

Зrтьерлхоно a
звiтниt перiод (piK)

НедiПшrло r,оштiв
ts ]вiтнпй перiод

(piK)

Krcoвi
]а ]вiтниП перiод

(piK}

Зrлишок
fiа юшaць звlтного

перiоду (рокт)

2 3 { 5 6
,|

8 9

Впддткя та пад!пкя крсдптiв - усього х 0l0 Е5Oofiю,(ю t5fiхю0,{ю 47997.ю,00 47997lю,(ю

у тому чисJll:
Поточнi впдаткн

Омаrм працi i нароrувоппл но ,оробiпаlу мапq)

Заробiтна гLпmа

Грошове забезпсчення вiйськовослужбовцiв

Нароrумння на olL,laпy працi

Вчкорuслtавм пасцiв i послуz

2{ю0 020 Е5шOФ,00 4799740,00 4799740,00

2llп 030

2ll0 040

2lll 050

zl12
2120

060

07о

Е5l)lп00 002200 0t0 179lr740,00 1799710,00

090 l98000,00

зrJrшшок Hs
початок !вiтпого

року

Преlмеlпч, моперiапu, облоёнаннл па i|Beqlпop 22l0

,
(



,<
l00

4 5 8

Маuка,!||енпu па lPpeB' язувальнi маперлмu

Проаукпл харчваннл

Оlйопо послу? (крLч KoMyHMbHllr)

ВuОаmfl на вidряdаtення

Видатки та за\оди спецlzиьноrо призначенtб

222о

2230

224о

llo
I20 з742000 00 lз19lо0,00 lз 19100,00

2250 l30
l402260

Оплsга комунмьних послуг m eнepгoнociiв

оппmа теллопосгачая ня

22,10 l50
I602z1l

оrrлfiй водолосmчшlл m водовiдведення

Оплага елекФо€нсргii

Оплsта природного гау
Оплfiа iнших енергоносiiв та iнших комуна,Iьнж послуг

z212 l70
227з !Е0

227 4 !90

2215 200

Ошдrа евергосервlсу 2216 2l0

Досплdlсення i розробкu, окремiзааоdч по реалiзацii
dерrсавн uх (pezi он ал ьнш) проzрал

22Е0 220

2з0

4560000.00 з480640 00 34Е0610,00

Дослiдлення i розробки, окр€мi за\оди розвитку по рееliзацii
державнtц (регiональних) програм

2281

oKpeмi заходи по реалiзацii державних (регlональних)
проФам, не вИнесенi до з!цодlв розвrm(у

Обсл!2оа!валнл бореоааr rобоа'лrонь

22Е2

2400

240

2so

4560000,00 4560000.00 34Е0640,00 з480640.00

ОfuOуzовrвоння вну прt ul н ix бор'овlll ldов' язан ь 21l0 260

Оапу?овування lовнiuн lx бор2овчх зобов'sмнь 2420 270

Попючlll працсферlru

Cra:aoit по попочнi прансферпч пidпрuсмспвач
(ус по н овалl, о PZ а н i з а ц ir,ч )

2ыю 2е0

26l0 29о

Поrочнi тsнсфрти оргitлitм державного упрlвлiвня iншlо(
piBHiB

Поrочнi трансфрти урядам iноземних держав та
мiжнsродним оргдllзацiям

Соцi ол ьне хобе, п еченнл

2620

26]0

]00

зI0

27lю 320

вuwапа пенсiй i dопомоzu

спuпенdii

IH ul i вuплап u насе ле нню

I н uri rrоlпочпi вuоаrп!<u

К!пiтдльнi видяткrt

П рuабм м осн oc|ozo ко пi ltлол,ч

27I0 330

2720

2730

340

350

28п) 360

]Ф0 370

380з l00
Прudбання облоOноння t преамепrc аоа2осmроково2о

Капi псм ьне Фd iBH uц п во (hр йfu ння)

зll0 390

з l20 100

9

ffiffift

] ,7



2 ( 4 1 Е

з|22 420

з I30 4з0

КалпальниЛ рсмоtп х(итлоЕого фнду (примlщень) зlзl ,и0

КалiЕльниЛ ремоtп iнших о6'скгiв

Реконсlпрукцlя по респаврацiл

зlз2 450

з140 460

Реконсrрукшя жrглового ф}цу (примiчlень)

Реконстукцiя та рссгаsрацiя lнших б'скгis
з 14l 410

з l42 4Е0

490Ресгавршliя пам'лток культури, icтopii та Фхiт€кгури
Спвореяня dерlсавнчх заlйсiв i резервв

зl43
з150

з ]60

500

Прчdбання зеллi mо не,uоперiа'tьнuх aKпuBiB 5l0
Ка h ihал ьпi про н сФер rrа 3200

з2l0

520

5з0Коп imШbч i lпрансфрпч пidпрчеuспвам (успанNам,

Капiпальнi r рансфрпu ор2ань| dерасавноzо упрамiHlB з220 540

Kanimшb|i ,прансфрйч уряdам iноземнчх dерrсав mа
л iэс н а р о ё н urn о р zo н iз Ф | i fuп

з2з0

з210

550

IСапtпапьн i rпронсфрпч насе,ленню 560

Вн}трiшн€ крсдrryвrfiня
Ноdання внупрпuн в кре dum iB

4lФ 5?0

1l l0 580

налмш кредtfгiв оргаrlам дерrФsяого упрzвлlння iнщro(
piBHiB

4lll
4l 12

4l lз

590

Наланм хредrпв пlдприсмствам, ycT loвaм, орг liзаliям 600

Надавtя iнших внуФiшнiх кр€дtfгiв

Зовнiшrtс креднтувrпнl

Най н ня 1овн iu,l н ix кFdч m i в

бl0
42ш
42lo

620

бз0

5000 640 х з940000.00 х х

9

Кtrriтальне будiвницгво (придб rня) жrтла

Калiтапьне будiвництво (придбаянл) iнш}fr об'осгiв

Копiпмьнui F,ецонп

lншi видsжи

3 l2l 4l0

ffi



2 ( 4 1 8 9з

6509000

5

Керiвник

Головний

" 15 " сiчня 202lp

::ч

наtпtъltя МLпъник

:i

,7

Неrозподiленiвидагки

ЗФiщr ролоршшr бщFх юшir

,
Юлtя БоИКо

Гtrl



(

до П.рцry сdФiяш бqlпd l.iтHфi
р@по!Фниrши п Фсрt9,Фчши бiФffiп
Koшi., 1JiнФi фФя Фшьнс.6о.',!хфо
дсрш.ш сфiмьФ l пGпqлною

Звiт
про надходrкення i використання коптiв, отриманих за irrшшми джерелами

власllпх надходжень
(форма N 4-2м)

за 2020 piK

Депарmoленrп eKoao&iKu ,flа iнвесrпuцiй Вuкопаачоzо opzaHy КuiiвськоI MicbKo[ рааu (КuiЪськоI Jllicb(o:t
Установа аер мовн or аdм i н ic mрацit)

Територiя M.KaiB

Органiзацiйно-правова форма rэсподарювання Ор?ац цicцевоaо сацоврлdусоll л
Код та назва вiдомчоi класифiкаrrii видmкiв та кредиryвмня дер}каsного бюджЕry

Код та назва програмноi класифiкачii ви;mкiв m кредиryваfiня дсржавного бюджЕry

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видmкiв та кредитування мiсuевих бюджЕтiв 027 - Орган з пптiнь економiчпого роlвитку, торгiвлi та iнвестицiй
Код та назва проФамноi класифiкацii видаrкiв m кредиryваяня мiсцевих бюд}кегiв (код m назва Типовоl програмноI класифiкаIiТ видmкiв та кредиryваrня
viсцевих бюджетiв) 27l0l60 - Керiвнlrцтво iупр.влiнпя у вiдповiднiй сферi у Micтrx (Micтi Кисвi), селищдх, селдх, об'сднrних терпторirльпях громадах

Перiо.аичнiсть: рiчна
Одиничя вимiру: грн. коп.

за еДРПОУ

за коАтуу
за КоПФГ

коди

046зз42з

8000000000

420

lr !.iтпхй п.рkц (pi.)

кЕкв

ккк
код

lцхOо. Hl поч.Фк,.iпоф рогу

020 х
х

i. ri,.ць !.iтHom фрiолу (року)

Нtдtодженнс коштiв _ усього

Вiд оrримдих благодjйних BHecKiB, таятiв m дарункi.

(



((

Вlд пiдпрнсмсп, оргаяiзацiП, фiз чних Фiбrа.iп iншп бюджФнях
)сrаяов дл, впконалня цlльових 1лод|в, у mму чнслl rахол|. !
в|дчужепн, дtя суспlльнпх поrрсб !емельнях дiляttоk та рс]м, цеяня
на них iяшв o6'cпi! в.рухомого пзйна.lllо псреФваюп у лривп,й
влЕнФriФiшчнп аЬ щидячних Фjб

х х х

вицях й профсiйнФЕквiчнях нщчальпях захлад|ý вtд ро]мtщення
льни\ бtо]жФп кошiь Фримаяп Ё

надаяяя шmю( посriуг, якцо Tal(xм закладаrl ихояом нll,дiшо

вlдtовlдяG право, коtm, |цо огримуxn дерм!нiiкоqунмьнl вицi
наrчальнt ]ахл rи, дермsнI HayKoBl устаяоrи, дереiнl i KoM}Habнi
зшадll кульryри як ,iдсогкл, нФахоlанi на зднцок коmв на
поrочнпх ржункж, вiдкряпх у банках дермэного секгору для

розмiщ€няя власних наjrходхень, оФимаяих,к ллай за послуги, що
надаlогься ними ]гiдно t о<новнф дlял ьн lсDо. блsrод|Йнl Dнесlи m

Еплдтки т. нrданпr крелIтiв _ усього

х х х

iх х х х
х х х

Омапло лрацi l яорLIуалI,|л на Jаробlпrну ма,п!

2000 030 х х

х2lll lI0 х
fрощове за6€зпечсння вiйськовфлужбовцiв

НФахуьшн, на оплагу працi

Вчsорцсful,., поаарh l послr,

ПреПп!пu, uoпePialu, о1l1оОш п' л,о llвенпар

7l12 l20 х х х х
2l2о l]0 х

МеО @uелп| по лерв'rзу4lьлl ,!опер@ч 222о r
Пptiyxйu харчуалlя

ОNоlпо п.хjу? брLч лп чуа|ып1.1)

Rчdqйdl но вiёряОжчня

Вudопfl пlо эаrdu challa\bll,\J hрчlпачеяня

22з0

z250

Опlопо Ёо vуяйьвц пфу? па епер?олц-ilв

оплdа reплопостачалня

Оплfiа.одопФвчаяня та водоsiдвед€нllя

221|

2212

22о х х
х

х х
2]0 х х

Ошfrа Фel(гpoeHep;i 221,, х х х
2214 250 х х х х х

21о

х х х
2216 х

290 х223l х х х

Оrtлла природно.о гззу

Оплiга iнlхих енергонфiiв та iнших комунмьних послуг

ОrDла ен€ргосервiсу

llолiПхсrля 1 розробла, ол?llli зuхоПц ло рф.liзацil Пеpхавпй
(реаолоlьлlв) hро.раа

До.лiдженн, i розрбки, окр€l4| заходи розвитку по редiзацil
держаэfi их (р.гiонмьних) проrрам



( (

х

()а:lу!вrвоння внупрluлlх (юр1влв 1.,6d'яФнь

Об.lу8уочля ldнlцнlх аrраащ Фбо.1 'яэdь

По,почлi прапсфсрпч

2t20

('чбсчОП йа пйочпl пронсф!рfu пlПпрл.аспвап (!спонвdu

Пйочнl прал.ферпх o11.olat ОерNвл.\,о уроаllввя lншчr рiвпlв

Попочнi прол.ф.рпц уряОаv хвLчпw Пер,у.в па -qжтароdнlLц

Соцiпльце ,абвпечеянл

В kпопа пел.-ii i dолояФа

Iншjвчвапu @.еRлню

2720

IHmi аопочнi аuOапкч

к.пirшьЕi впддткп х х:lфll 4J0 х
IlрuОбо пм осноаною хопlйм!
П PuofuHl, о()поапшя i п|Ф чеп iB lов?осlпрохфо?о lорчсmуонля

Копlпо-lьне (Jфiвлчцпво (llрчПбопля)

У.алIтальле будвницво (придбацня) жrтл. ] l2l х
Капiтшьне буд.ницт!о ( прндбання) ,,lulих об'.пi. 1l22 х
Колlлtоlычй реuонф
КалiшьнпЯ р€мол *пло.ого фонд} (примiщень) ]l]l х

хКшiтмьнпй ремоп iнших 06'cпiB

Рекdl.пPyalа по рt ,ймrмчl,
]l]2 х х х х

Реконструкцi! штлового фнду (при14lщень) ] l4l 5J0

]l42 х
х

х х х х
1l41 х

з2зо

х х
х х

Окр€мi заходи ло решiзацii д€ржадних (регiфмьsих) лрогрш, не

вlдlФвl до ]а\од. ро,]випу

О бсл! юоуо а s п. бо F.rц юбо.' r rа l.

Реко сФукц|, в ресrаврщlя lHtllиx об'спiв
РеФраtпя пам'rюк культурн, icтopii га Фх|тект-чри

Спlвореняя dержовчuх rапчсв l pelcpBl4

ПрuПбашя P.wl лlа леuайерlа\ьлllх чЁпвlв
Колiпцьхi ЙрапсФерfu

Кал l па.1 ь л j п1 ра n сфqп l п iпр ||:м с пв au |усп ап овлLч, ор?а п вац lяv)

Kaлiпa.lblll Dlролсферпlu l)рlалац iеr,N чвпоlо уравпння tнu|ut plBHiB

Капiпо,lьп| лlролсфсрпu уряlJшl i lозеrллх Оерм,ф по -чiмароОнlц

Капiпаыl проц.ферпч lосе1ел h

Вн}трiцlнс кредхтувrння

Надцня внуФllлнlх кр€длтiв х

ffiф



((

650Наданн, кредlfп. сргана{ дФrй!воrо упрш,ня, |яшп р,вз|в 4lll х
Надалп, rр€дпi! пiдпри€хФш, ус@ош,.?шlш!ям 4l l2 х х

х х х х
НадФн, lяшпх ьн}арjшнiх кр.диПв

Зоiнi|tlн. кр.лЕryвtппс
Надац{я ]oiHimHiK кр.дпiв х х х х

к

галтср

KepiBя

Головний

" 15 " сiчня 202lp

(.

наmалiя МЕльник

юлiя БоЙКо

.-\'

;.: r l i ''i



(

до Л.рrдку .0!дднш бщfri r.ifldi
рФпорцниrNи п ад.рryич!хи 6@хпЕ
IMii, r.idФ фФФяи rfuьн..6о.',1iфfiо
д.ршноm ФшьФ i пснсiПнm

Установа

Звiт
про надходження i використання iнших надходкень спецiального фондr

(форма N 4-3м)
зо 2020 piK

Депорпо.мея,п eKoHoMiKu па iпвеспu!цiй Вuкопаsчоzо орzапу КuIвськоt MicbKoi роlч (КuiЪськоi MicbKol
lер саоноУ qlмiнiсrцацlr)

Тсриторiя M.KuiB

Органiзацiйно-правова форма господарювання Орzа Micцеооaо сацооряауса fls
Код m назва вiдомчо-l класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджсту

Код та назва проФамноi класифiкашil видmкiв m кредитувalння державного бюджЕry

Код та назва типовоТ вiдомчоi класифiкацiТ видагкiв та кредитув{lпня мiсцевих бюджЕтiв 027 - Оргrн 3 литднь економiчного роrвиткуl торгiплi та iшвестицiй

Код та назва проФамноi класифiкачii видагкiв m кредитування мiсцевих бюдlкЕтiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкацii видагкiв та крсдиryвмня
уiсцевкх бtоджстiв) 27l0160 _ Керiвнкцтво iупрдвлiння у вiдповiднiй сферi у Micтrx (Micтi KEcBi), ссJlt щ.ь ссJ!дх, об'сдпsншх територiольних громадrх

Перiолнчнiсгь: рiчrrr
Оаиничя вимiру: грв. коп.

за е[РПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ

кодl
046зз42з

8000000000

420

t.iппй п.рiол (pi.)

кЕкв

ккк
кол

]мхшо. п. поl.iо* liiTx.Ф

х 0l0 l{6ф0,00 8l42a7.50

н..it.цD 1.iпоФ п.рiолу (aю.у)

Впддткrr т, н!дrнfiя кредитiв - усього

Оп.,лаfu працl i l|opaxrla,lп, яа лоробimну моп!

(



((

Заробiftа тизIв 2lll
Грошове заб€!печевня вйськовФлужбоsцiв 2l12

НФахування ва ошагу прдп

Ruхорuспонм поаарiа i поuуz

2|20 0?0

ПреO-uе п u,.vапер1 d,lч, oбjl й4а 11 в п а l нве н п ар 22l0

Меdлхщенпч па пе?ев'яэуаIыll уаперldл 2220

Проl)jkп харчrвоlня 22з0

Опопа лоау, (Фi,u каvуи.аьлш) 2210

Вuаопкч нd вidряdження

ВuOапfl по эаrоOu спец141ьло?о прчзвачення 2260

Опlапа xollyq@lbчm пос\2 по езер?олос в 2270

ошrга т€плопосвсаяв, 2271 lбo

отrлfiа водолостачання п водовiдв€деfi ня

Огпага елекгроеяерrii

цпm прпродного .азу

2212 l70

l80

х274 ]9о

Опrm iншпх еЕерго!Фi'iв ъ jнших комуflальяих пФлуг 2215

Оплага енергФервiсу 2216 2l0

ДосqiDй,евня i роэро()\а, окр.чl звоdа по реа лцii ОерJd,впur
(реаонdьнф про?р@у

22а0

Дослiджеяяя i розробки, oKpeмi зачоди розвитку по реапiзац',
держаЕпrх (регiонмьяп) проте 22аl 2]0

oкpeмi заходи по рФiзацil держшпп Фегiональнях) програм. яе
в,дЕесея, до заход|в розвитку

22а2

О бсJl!. ос! о а нн л бо р2ов t х з об о а' лэ а н ь

Обсl!zовуо|ня BHyпplraHlx бор2овй зобов ямпь

Обслу?вувоння зовlju|в ix СOрювL< зоfuв'язан ь

Поmчвi плрансфер, ч

СуСЕ dil па попочн1 прdн.ферп| пldпрчемспlвоu (успаповLv

Попочнi прансферлlч opealLu Оерхвао?о уFоыlння lншв P|BH iB

Попочнj прапсферл l уряПач воземнлх dержв па мiжнороанLч

Соцiал blle мбеlпече,! нл

Вuмапа пснсl' l dопо о?ч зз0

27эI)

h]d вчmопu носФенню

I6цi попоцнi вuЬапкu

к.пiтtльsi впд!тки 370 alt2ar.50



((

Л?uЬбовм ос но.Nоёо xonl @!
Прdбоннл оfuаПяолп l преd.lепiв Оов?lЕпрохфа корчспувоння

кол l паl ьft бфlв н х цпФ hFаOбол ня)

КалiФьн€ Фдьницпо (прпдбаннi) i(пла

Калiтальн. буд Енишво (прпдбалня ) iH ulHx о6'€mв

lапlfuо|ьвuП ре.чопп
Кmiта!ьяий р€моm жrrлового Фоид (прпмiцlень)

Капiтшьвий р€моtп iнщих с6'скпв

] l2l
зl27 42о

] l1l

1I]2 l5499,92

Реколспручl, пlо |асповрочlя

Рековсrрукцiя жплового фfiду (приl.{iщснь) з l4l

Реконсгрукцi, та реflэзрsця iнUlих o6'cпiв зl42 480

Ресгаврацiл пам'яток кульryри, icюpii та архiтебури ]l4]

Сmеоревня 0ерхlrвнч! залосiв i рёзервjо

Прл06онля rOjпо ле-чаперlаl blllx окпuвjв

КапlDа,lьнl прмсфрпа
КФiпаъл прапсферпu пiПпраNсллваu (упаповач, ор?а зацlr!ч)

КоппФьнi прапсферп| орlощu П.ржdвво?о !пр@liння lнч|в PiBHiB

Kah!пalbqi йроrcфарпл урrПаu illo1e- Bй dерхв по \пхнороdнlLц

Каhl йа1 ь1 l п роrcф ?п л ло.еlе в л ю

Вц.грiшfiс Фсдгтувлня ,70

Надавш внутрtшн'х кредит,

Надшпя крсдmь oPmarl дФ)(лного упрш,ння ,яших р|вп|в

Налаяня кр€дтп' пцприсмФам, усгаfi oraм, орmlшлrм
Нада ня iяших внутlшн|r кр€дmв

4l l2

4ll]
420о 620ЪвнiUJн€ кредитувшня

Нвдаяяя ]оrнlшнiх rредитiв

El

Гоl



( (

х х х х х х

Ъrctffir !слршшх бщк юпii

Керiвник

Головний

" 15 " сiчня 2021р \__!. _

i.*.

наtпалiя МЕлъник

Юлiя БоЙКо

l;
/_l

,/i ,



до Пор,дку сшщшял бюдffid звiflФi
рФпорядвяхNи п од€рх}мчдп бФдxФц
кшПв, звifrйi фондами зфьяобоs'язковфо
дерmвною фцiшьноm i певсiйноФ

Установа

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 0I сiчttя 202I роху

Депарrполепrп еко омiкu па iнвеспuцiй Вuколавчоzо opzaпy KuiBcbKoi MicbKoI Padu (Кцtбськоl цicbKot
lер савпa;l аlмiнiсrпрацil)

Терrrторiя M.KuiB

ОрганiзацiйнФ.правова форма господарювання Ораан мiсцевоzо самовря lуван нл

Код та ttазва вйомчоi класифiкацii видаткiв та кредrryвання державного бюджету

Код та назва програмвоi класифiкацii видаткiв та кредит,чвання державного бtоджету

код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитувllння мiсцевж бюджетiв 027 - Орган 3 питань економiчного розвитку. торгiвлi та iнвестицiй

код та назва проrрамноi класифiкацii видmкiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuiТ видаткiв та кредитуванrul
мiсцевих бюджетiв) 27l0l60 - Керiвничтво i управлiння у вiдповйнiй сферi у Micтax (Micтi Ки€вi), селищах, селах, об'€днаних територirльfiих громаддх

Перiоличнiсть: рiчна
Олиничя вимiру: гря. коп.

Форма скJlаденаi за _зд!аJIьЕдд4 спецiальяим фонлом (погрiбне пiдкреслити)

за еЩРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ

коди

046зз42з

8000000000

42а

кЕкв код

Кредиторськ, ]5боргованiсть

п. кiп.ць loiтHoп п.рiоду
н! кiн.ць lоiтпого п.р,олу (року)

Доходп х 0l0 х х

Впдаткп - усього х 020

Дебiторськд зАборговхнiсть

ffiЁffi
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у Toily чхсJri:
поточнi впд!ткri

Оtъlаrло процi i параJaуaq$п' ло 
'оробillu!! 

Marny

Поlпочпi lrранферrlu
СубсчOii па попочнi mрансферmu пidпрu€$спвам
(ус па н оваrl, opzaH iзоч iям,)

Поlпочнi прансферmu ор?анш dерrcавно?о управлiння iчulux

2ш0 030

2l00 010

2r l0 050

Заробiпrа плsга

Грошове ]а6€]псченн' вlЛськовослуr(бовrriв

2lIl 060

2ll.2 070

Наржува{tlя на оплsry пршrl

Вuкораспоннл lrюaорiв i поrлуz

2l20 080

2200 090

Преdмепu, маперiалu, облйнання па iнвенlпар 22l0 l00
Меduкаuенпtч па rcрев'яryвальнi моlперiалu 2220 ll0
Лроdуюпu мрчування

Оfuапа поспу2 (KpiM колунальнчх)

22з0 l20
2240 l30

Вйапк на вidряdrкення 2250 l40
Вйапл1! па зохйu спечiально2о прчlначення 2260 l50
Ошапа KoMyqallblux посJrу? mа eqepzo|ociiB 2270 l60
йиата тtплопоqrбчаяня 2211 l70

оплmа водопосйчаt ня m водовiдведення 2272 l80

Ошаm елекФоенергii

Оплsm прирдного гву
ОruIага iнших eHepaoнociiв m iнших комунальних лослуr

Оплsга енергосервiсу

ДклidхYння i роlрdп\ oKpeMl зохоlu по реалiзацii
dерJlсавнчх (ре?lонольнчх) про?рол

Дослiджсняя i розробки, oкpeмi зO(оди розвитку по реалiз rii
держtвню( (р€пональних) протам

221з l90

2214 200

2l0
2216 220

22Е0 2 зl1

228l 240

oKpeмi заходи по р€алiзацii державних (регiональних)
проФам, не вйнесенiдо заходis розвrтку

2282 250

Обсл!?овусолн, борzосuх rобм'лlапь 2100 260

Обслуzовування B\yпlpiu1 цiх бор.оа]r. зобов'язань

Обслу2вувоння зовнiulн ir бор?овш зобов' язань

24)0 27о

2120 2Е0

2600 290

26l0 з00

2620 з)0

(
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з20

зз0

Попочнi прансфрпч уряdал i0o1el{Hu.x dержав па
я i 1вор ф н lr-u о ре а н в а ч lял

С очi ul ь н е, аб с, аеч е п нл

вutмапа пенсtй i dопомоzu

CпulPBOiI

IHui вчплапu носеленню

I н u,l i rюпФч н i Badaraxll

клпiтaльнi впдrткп

Прuабап м осх овн ozo KonirrflJl!

Прчdбання блоdнання i преdмепiв dовzоспроковоtо

Капilпол ьне Фdiвнuцпво (прlйбqння)

Капгальне будiввицгво (придбання) жrгла

Капiтальнс будiвництво (придбаяня) iнших об'€ктiв

Капiпальнuй ремонп

26з0

2700

27l0 340

3502720

27 30 з60

2t00 370

3{ю0 з80

з l00 390

зl lo 400

з l20 4l0
з12l 420

з|2z 4з0

зl30 440

Капiтальниfi ремоtп житлового фtцу (примiщень)

Калiтв,,iьнй Л ремоtп iнших об'осiв
3lзl 450

зlз2 4б0

Рехонспрукл!а по респавроцiя з l40 470

РеконсФукцiя r(lfrлового фнд/ (примlщень) зl4l 480

РеконсФукшя та рсоаврщiя lнших о6'€кгiв зl42 490

Ресйврлliя пам'лток кульryри, icropii та Фхiтекryри
Сmворення Фрltсавнuх мпосiв i резервiв

] l4з 500

зl50 5l0
520

530
ПрuOfoння зе,лtлt по немоrперiальнlй aKrnuqiB

К о пiп@л. п i прап с Ф е р rrч

з l60
32lп

32l0 540

з220

з2з0

550

560

з240 570

КапiпаOьнi прансфрпu орzана,ч dерэlсавно?о управлiння

Капimальнi пронсфрпч пidпрu€Jпсrпво.\,| (усmанвам,

Капiпальнi прансфрпu уряd&1l iноэаuнчх ёерJ!сав па
м blcА а р о d н u^l о ре а н i з а ц ttbu

Ка п i пал ьн l прансфер пч насеаен н ю

ffi*
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х 580Ра3оr1

Ксрiвник

Головний

" 15 " сiчня 202lp

(
i

i:

наmацв МЕльник

Юлiя БойКо
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