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Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

ВСЬОГО 4138847,8  30430,1   8618,6      0,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1482523,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"  49000,0

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

автомобiльним транспортом
 49000,0

7413 Iншi заходи у сферi автотранспорту  49000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 1225523,4

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 415408,1

7441 Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв 156309,6

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
259098,5

7460
Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої 

iнфраструктури
810115,3

7462
Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої 

iнфраструктури за рахунок субвенцiї з державного бюджету
810115,3

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 200000,0

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 200000,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
200000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО 

РУХУ"
  8000,0

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури   8000,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
  8000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 360099,0    260,2

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"   4000,0

за січень - березень 2021 року

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м.Києва на 2021-2023 роки

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2021 році

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
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Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
  4000,0

6013
Забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного 

господарства
  4000,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ  20300,0    260,2      1,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  20300,0    260,2      1,3

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО   3120,2

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   3120,2

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   1100,0

8330 Iнша дiяльнiсть у сферi екологiї та охорони природних ресурсiв   1100,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 

АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"
100000,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
100000,0

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду 100000,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"   1000,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
  1000,0

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду   1000,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"   4405,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   4405,8

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 226173,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
226173,0

6012
Забезпечення дiяльностi з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергiї
226173,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 164990,4

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню  52159,6

2020 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню  59024,8

2040 Санаторно-курортна допомога населенню   3292,8

2070 Екстрена та швидка медична допомога населенню   6665,1
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Програма Освоєно
Профінан-

совано
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освоєння
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Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

2080
Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню, крiм первинної 

медичної допомоги 
   500,0

2090 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню   4090,7

2110 Первинна медична допомога населенню  34767,1

2111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги
 34767,1

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi Києвi), 

селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
  4490,4

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 197013,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 155600,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 155600,0

КП "ПЛЕСО"  41413,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  41413,8

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI М.КИЄВА   9500,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   9500,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури   9500,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 102721,6

4070 Фiнансова пiдтримка кiнематографiї  80200,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури  22521,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  49140,0    499,5      1,0

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
  7615,7

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
    20,0

1023
Надання загальної середньої освiти спецiалiзованими закладами 

загальної середньої освiти
  7595,7

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 17587,5    499,5      2,8
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Код типової 
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класифікації 
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Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1090
Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-технiчної) 

освiти та iншими закладами освiти
 15408,3

1091

Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-технiчної) 

освiти та iншими закладами освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету

 15408,3

1100 Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої освiти   3423,5

1101
Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої освiти за 

рахунок коштiв мiсцевого бюджету
  3423,5

1110 Пiдготовка кадрiв закладами вищої освiти   4516,1

1140 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти    588,9

1141 Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти    588,9

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  48788,3

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з оздоровлення 

дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення 

громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

  2000,0

5020
Здiйснення фiзкультурно-спортивної та реабiлiтацiйної роботи 

серед осiб з iнвалiднiстю
  3060,0

5021
Утримання центрiв фiзичної культури i спорту осiб з 

iнвалiднiстю i реабiлiтацiйних шкiл
  3060,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  30528,3

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 30528,3

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури  13200,0

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд  13200,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  69708,2    400,0    400,0      0,6

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

 53778,2    400,0    400,0      0,7

3101

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з 

наданням мiсця для проживання дiтей з вадами фiзичного та 

розумового розвитку

  9326,4
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Профінан-

совано
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Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3102

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з 

наданням мiсця для проживання, всебiчної пiдтримки, захисту та 

безпеки осiб, якi не можуть вести самостiйний спосiб життя 

через похилий вiк, фiзичнi та розумовi вади, психiчнi 

захворювання або iншi хвороби

 33899,9    400,0    400,0      1,2

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання 

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

похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

 10551,9

3200
Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та виплати 

допомог i компенсацiй
  2050,0

3240 Iншi заклади та заходи  13880,0

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального 

захисту i соцiального забезпечення
 13880,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  20000,0

7340 Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток архiтектури  20000,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї   5325,0

3110 Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального захисту    900,0

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги дiтям, якi 

опинились у складних життєвих обставинах, пiдтримка 

функцiонування дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних 

сiмей

   900,0

3240 Iншi заклади та заходи   4425,0

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального 

захисту i соцiального забезпечення
  4425,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ   3806,3

8110
Заходи iз запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та 

наслiдкiв стихiйного лиха
  3806,3

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
150087,7   3677,3      2,5

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури   1000,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв транспортної 

iнфраструктури
  1000,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 94850,0
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програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  52368,2

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  27481,8

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 15000,0

1010 Надання дошкiльної освiти  16081,0   2249,4     14,0

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 36156,7   1427,9      3,9

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 34156,7   1427,9      4,2

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними закладами 

загальної середньої освiти для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та/або розумового розвитку

  2000,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   2000,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
279235,7   1505,5      0,5

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
141857,6    902,7      0,6

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  91951,7    165,9      0,2

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  19905,9    736,8      3,7

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 30000,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   1544,0

1010 Надання дошкiльної освiти  48930,0    458,2      0,9

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 71902,5    144,6      0,2

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 68302,5

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними закладами 

загальної середньої освiти для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та/або розумового розвитку

  3600,0    144,6      4,0

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  3000,0

3240 Iншi заклади та заходи   9846,0
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3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального 

захисту i соцiального забезпечення
  9846,0

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, 

центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
   100,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   1900,0

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  1900,0

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi Києвi), 

селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
   155,6

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
180541,7

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
125116,7

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  95082,6

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  15034,1

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 15000,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    294,0

1010 Надання дошкiльної освiти  25800,0

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 29037,5

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 29037,5

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури    293,5

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд    293,5

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
197532,3   6267,8      3,2

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 87687,3    146,9      0,2

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  55687,3    146,9      0,3

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  14000,0

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 18000,0



8
тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    147,4

1010 Надання дошкiльної освiти  59922,2   3974,1      6,6

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 30650,0   1769,9      5,8

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 30650,0   1769,9      5,8

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  3225,4     50,0      1,6

1140 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти   1000,0    297,0     29,7

1142 Iншi програми та заходи у сферi освiти   1000,0    297,0     29,7

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

  6500,0

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з iнвалiднiстю та дiтям з 

iнвалiднiстю
  6500,0

3120 Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями населення    300,0

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв соцiальних 

служб для сiм’ї, дiтей та молодi
   300,0

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    600,0     29,9      5,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    600,0     29,9      5,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1500,0

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, 

центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  1000,0

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi Києвi), 

селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
  5000,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
140987,2  11037,3   5461,7      7,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 88500,0

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  73971,4

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  14528,6



9
тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    246,0

1010 Надання дошкiльної освiти  20800,0   6530,0   1250,6     31,4

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 22761,2   4507,3   4211,1     19,8

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 22761,2   4507,3   4211,1     19,8

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   900,0

1080 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   2780,0

3240 Iншi заклади та заходи   5000,0

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального 

захисту i соцiального забезпечення
  5000,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 82864,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 49108,0

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  44923,9

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв   4184,1

1010 Надання дошкiльної освiти   9634,6

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
  6166,6

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
  6166,6

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  5255,6

1080 Надання спецiальної освiти мистецькими школами  12700,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
108350,6   3041,3      2,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 60381,7    944,0      1,6

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  42235,4    294,0      0,7

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  18146,3    650,0      3,6

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   3127,9



10
тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1010 Надання дошкiльної освiти  23984,3    927,3      3,9

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 17119,8    870,0      5,1

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 13066,0

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними закладами 

загальної середньої освiти для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та/або розумового розвитку

  3433,8    870,0     25,3

1024

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дiтей-

сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в дитячих 

будинках

   620,0

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   800,0    300,0     37,5

1080 Надання спецiальної освiти мистецькими школами    608,9

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi   1637,6

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання   1637,6

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    690,4

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
159040,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 94829,3

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  72168,6

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  22660,7

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    168,1

1010 Надання дошкiльної освiти  23450,0

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 32887,8

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 32767,8

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними закладами 

загальної середньої освiти для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та/або розумового розвитку

   120,0

1080 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   1600,0
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    600,0

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, 

центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  2000,0

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi   1505,7

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання   1505,7

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури   2000,0

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд   2000,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
175320,8

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
101616,7

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  87040,7

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв  14576,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    135,7

1010 Надання дошкiльної освiти  25609,3

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 37959,1

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 37139,1

1022

Надання загальної середньої освiти спецiальними закладами 

загальної середньої освiти для дiтей, якi потребують корекцiї 

фiзичного та/або розумового розвитку

   320,0

1025

Надання загальної середньої освiти навчально-реабiлiтацiйними 

центрами для дiтей з особливими освiтнiми потребами, 

зумовленими складними порушеннями розвитку

   500,0

1070
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної освiти, 

заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 10000,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
151270,1   3741,2   2756,9      2,5

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
106216,6    159,1      0,1

6011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду  67947,7    159,1      0,2
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тис.грн

Програма Освоєно
Профінан-

совано

% 

освоєння

1 2 3 4 5 6

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6015 Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї лiфтiв   8268,9

6016
Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергiї
 30000,0

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    295,4

1010 Надання дошкiльної освiти   7922,0

1020
Надання загальної середньої освiти за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету
 28086,1   1259,7   1259,7      4,5

1021
Надання загальної середньої освiти закладами загальної 

середньої освiти
 28086,1   1259,7   1259,7      4,5

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам 

похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю в 

установах соцiального обслуговування

  2500,0   2322,4   1497,2     92,9

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання 

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

похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю

  2500,0   2322,4   1497,2     92,9

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з оздоровлення 

дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення 

громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

  2200,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1550,0

0160
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi Києвi), 

селищах, селах, об’єднаних територiальних громадах
  2500,0


