
до НiФфшLноm лФох.нн, (mм!рrу) Ьтщрсыф
облiху .,д.рш!нNу с.порi l0 l (Подшм фiнцсФd

Устацова

Територй

Оргаяiзачiй нrrп равова форма
господарювання

фгаr дерlt<авною управлiнttя
Вил економiчноi iiяльносгi

оlиtlиця вимiр}: lpH
Гlсрiоrrичнiсть: рiчttа

.I|епарамеrгт економiки та iнвестицiй Виконавчоr0
оргату Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстацii)
КиТв

Орган мiсцевою самоврrцувitяня

обласиi. Киiъська та Севаqгопольська Micbki
лержавяi щмiнiсrрачii

!ержавltе 1,правлiпня зalmльного характер)

БАллнс
на 0I сiчпя 2022 рок!

за едрпоу

за кАтоТтг

за коПФг

за коду

за КВЕД

лай(рiк, мiсrць. лиФо)

коди

(DopMa 
"tфl -дс

На кiнець
звiтного перiоду

4

299966.1

бl40317

з l4068]

IJ]j2l8
29.1I010

]j5082

{889964

-l

лктив
,)

l. нЕФlнАн(,овI,{ктиви
3]67855

2liб lз60
I0I0

l02|l

l02l

I весйuцiйно пер|юмicrnь:

первlсна варп!спь

акопuче цо ац ор lпu з а|| я

первiсна ворmiспь

н а копllче на llv ор mu заlр rI

заllаси

Виробltицтво

l lrл,tlчнi бiо.rогiчlri аrсrпви

Ycbozo la poliiltoM l
ll. ФlнАнс()вl лктиви

. aкrriiTa iншi (tорми }частi в KaпiтaJll

сlоор?овсlцlспь

l l00

llll
lll]

]а розрiцуllкiNlи з бюджgrоil ll20 |

ll25за розра.liунками ]а,aовари, роооти. п(lслуги

2022 0l 0l

046з342]

Uлll0000000000093] l7

120

0]005

84,1 l

Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

Незtшершенi KmtiTa,rbHi iIrвеgтицiТ

l022
l0]0

IlIl69I l405792

Дов?ос пpoKoqi б i 01 oz i ч н i а к rrrц а ц : l040

l012
l0j() _,]0.1029

|060

l090

l095 550l20з

за lJцlаними кге,литами ll30

оtlкtвпilасобu:
6229]l5

l002

гt-

Р е,lаперi aLt ы t i а юшлв u :

| первiсна варtпiсmь

l0l2
lll29_,] l9
29.1l0l0

]-
------+-------

7rо0

l +

+

:]t. uilrHi палери. aKlllll

t

=
-l

EliErf:E

ffi#



за ви-lаними аllitl|сауи

за розра,\ункаvи lз соцlмьного стра\ування

за внутрlшнlми розра,хунками

iвша пmочна rlебiторська заборговшliсть

нацlоuarllьпlu ваlюпll, f ,noмy чuаu в:

сдиноll!у казначейському рахунку

Iнпli фittансовi ак,гиви

Усьо.о lo Poril,lo.q ll
lll. витрдти м,lЙБWнж пЕрtодIв
БллАнс

Iьсив

l, вллсниЙ кАпlтдл тА ФlнАнс()виЙ рЕзультАт
Внесепий калiта,!

Щiльовс фittаlзсуваппя

Усьоао ,о розОijlо.х I

l l. зоБов,язлння
Дов?осmроков i ] обов' яз lJH ня

за цiltllими IIаllсра\Iи

ta кпс:{и га\lи

iHuti,ltoBгocтpoKoBi зобов'язаяня

ГlOгочна заборmванiсть за ;:tовгостроковими зобоs'язаfi нями

попочtti зобов'яlоння

за плагежаltlи до бюдlксту

за розра,хунка,vи за товари, робоги, послуги

за одерl(аними авансаýlи

за розра\уllкztми з оплаги прац

за розрахунками lз соцIмьною стра\увaшпlя

за вв),трlш11lIlи рзрач),нками
lllllll llоточнl зоtх)в язаlll|я. з них:

за lllнними Ilallepi\tи

ll35

I lбl)

ll95
l200

60080

_]___

/.ý9.ý

l426l
l426I

22]069

5,1252,72

на початок
rаiтпого перiоду

7ll39789

55l5464

526lб

l l9lt96

Код
ряJка

1.100

4

l500

!5 l0

l560

l570

l576

.l8з 65

l 1.15

l ll0 2()9808

ll50

370lб
l 162 |5600

чсmановalх oaHKIB llбз
dорозi l l 6.|

Кошпч бюdlrcепiв пq iншuх MicHпiB нq

l ll a]ale.lnл l|l в(1-1юпl ] 165 I

l I70

раryпхarх в !сrплвов!lх ooHKlB, у пaому чuо|l Bi I175

Hal|loHalbHlu ба,lюпI l l76
I

I

ll80

бllз54

l300 50782l4

1,1l0

796з032

1.120 -2з24з25 "29]4898

l430

1.110

Калir,ал y,loouiHKax

Фiнаясовий резч;rьтат

Резерви

KaTriTa,:t у пi.лприсмствах

1-1j0

50]8Iз4

l l7l5l 5,10 109l2

I520

l5з0

l5.1-5

l550за крслитalми

l555

lбll896

l565

l575

На кiнець
звiтного перiоду

2

Усьо?о ,а pordlloM II 209808 6ra*__]

Еt.tf,;.ftЕ

tftffi

l Пqточнi фiнаrсовi iвsеqп{цiТ ] l l55 
[

Гроutовi Kotuпu па ii еквiвqлецmч розпоряdнuкiв
бюdсtсепнtlх KouttпiB па depлcaBHtu l|L,lьовuх фоиdiв у:

]

llбl

l

=

l49 5

:]



Керiвник (посадова особа)

Головний бухt"лтср (спеuiалiс,l,
на якоm покла'IlсIIо виконання
обов'язki в бу\mлтерськоi сrухби)

Вячеслав ПдНЧЕItКо

Ю1iя БоЙКо

Efrri+,jE

ffi

lll. з,4БЕзпЕчr,ння l60l)

tV. доходи мдЙБутнIх пЕнодIв l700

5125272 50782l4БллАнс l800



до Нrцiонмьноrc пФФснн, (фDрту) €rrпrЕр!ьхф
.6riry ! дФп!*у с.п.рi l0l (Подцu фiмнФ

Ilп(Fr, giс.цц чнсло)

!епаргамент економiки та iнвестицiй Виконавчоtrr
()рган} КиIвськоl MicbKoi ра,rи (Киiвськоi vicbKoT

Устаяова

l'сриторiя

Орп {iзацiйн(},правова форма
кlсподарювання

f)рган,tерlкавнtlло чttравлiння

Ви,] ековомiчноi лiяльносгi

одилиrц вимiру: rрц
Ilсрiодичнiсть: рiчrlа

державноi aJMiIticтpaцii)

киiъ

Оргал мiсцевою самоврядуваllня

обласнi. киiвська та Севастопольська Micbki
лержавпi anMiHicrpaцii

звIт
ПРО ФI HAHCOBI РЕЗУЛЬТАТИ

зо 2l)2I piK

I. ФlнлнсовиЙ рЕзультдт дlяльностl

код
рялка

за сдрпоу

за кАтоттг

за копФг

за КОДУ

за квЕд

()I0()5

Форма Л!2-лс

Стаття

доходи
, |oxodu Bii cfmiHHtLx оtlерацiti

Бю;rясетнi асипtування

Дохоли BLt triцмня llослуг (виконаяrrя рбiт)
.t[охо,,1и Bi,1 ttролажу аrrr,ивiв

ФitlatrcoBi.ttlxorи 20,10

IHltri доходи вiл об!itlпих операчiй ]()5()

ioxoiid Bi.' oi,.ll i п н uх оrlерацi й 2ll80

ч Bio eoбui ltlL:x операцiil

llо.'ltгковi ttiLlro-uKct t ttя 2{)90

llсподаl,ковi на]ходжен ня

l lаtхо,аltснuя .lo дерriавIIих lli]tboвиx фок:liв 2l20
lншi дохоли вiд нсобмiяних опсрачiй 2l]0
ycbozo doxo.liB Bio пеобмiавuх операцiй 2I7l)

усьоёо ooxoariB

вllтрдти
Вцпраmц за й,,,l iH нurlu операцiя|,|u

иIрати на викоllalння бюджегвих проI}ам 22l()

иl рати lla l]игOтов]lсlrlrя продукttii (Halattllt llосл} l. виконапня ]]]()

Еlитрmи з п|хцажу акгиsiв 22]0

Фiнансовi виrр:пи

За звiтний перiод

,,l^l5] l271

за апалогiчний
перiод

поrIереJнього

рокт
.1

]
-|

5 l877866

5Ill77866

l236

8l899ll l8

29825Iб

29825lб

51ll60з 82

5256508,1

коди
2022 ()l

UA8000000000009]] l7

()46зз42з

tl1, l l

2

815l56742()l0

2()20

20]0 l560()

2l00
2l l0

l236

2200 845з2jl0

2240

lHtui вrrраги за обмiнними операчiями 225() | |1t(x)7

ьffi
Ё"#iffit

{20

0l l

-

!ержавtlс r,правлiппя заmльноФ xapaKтcpt

f
]

г

г

-_--_-----.'
-_---__----_-_

1

ТраrсфеJги т
:r
_l

]

@

8{2]2



Ycbozo вuпрап за обцiнпLца опероцiLчц 2290 820l7825 52619]06

Вuпрапч зо HeoбliHпuMu операцiяuu
'Гранс4tерти

Iншi stfтаги за необмiвtrими операuiями

'Ъьо?о 
вurпраrп 3а еобмillнurlu операцiLпu

Il. видАтки БюджЕту (кошториси зА Функцlонлльною клАсиФIклцl€ю видАткlв тд
КРЕДИТУВЛННЯ БЮДЖЕТУ

Най rtсltl ваппя lloKa ]п rl ка

за аналогiчний
перiод

попередllього
року

Залально.леря<авrli функчii
Обороllа

Громаlський порядок. безпека та судова вlада

Екоrtомiчна лiяльнiсть

Житлово-ком уп:L!ыlс госllо;lарство

Охорона здоров'я

,Щrховний та фiзичний розвrтгок

освiгir ]5{х)

соцiапьний захист та сtrtliшlыlе забезпсчснltя 25 l()

!СЬ() Г(): 252l) 8521.1()l9 556з00.10

lll. виконАння БюджЕту (кошторису)
3агальний фонл Спечiальний фонл

С rаття
фrrтхчяа

сумя
в копlшшя:la

rBiT Hfi
перiо,r

ря]lка

Код

рядка
За звiтннй перiод

кол Фхктичнr
сума

аикоя8ння l,
1BiTHиl|
перiол

р1,1пнця
(rрдфя {

liпус t рафа
3)

]вir{иfi piK iз

урахуванням
,}йiH

рl,tннця
(,рrфs 7

itiпyc графд
6)

) li

Непо.rайковi uаnxooм.l,
Доходя siд iласнмi та
пi.шiр .м нllцько1 лхльносti

Ддхiвiстрfiиssl зборt та плат€fi,
доходя вiд некомсрцif, xol
господарсьtlоi дlrльяосгi

]

JHIln нtпо;lrкояl на,,l\оджепп!

Власнi на!\ош.€вня бiодлст llN

ОфiцiПлi пФан.ф.рmч. l uuх :

вIд оргаяIв лер8авffоlо 
'лраlл! 

tr3,

]5,12

]r.],]

-]JJ,

2560
L

наdхоаJс.пlо 
^ePraBrLt 

ц1,1 bo.Lt

] ](х)

2з l0 2980734

8521.10l9

з l96l 9,12-]10

2-]90

2_]80

29807з{

-169658

556з0040

-68l5{)9

,l

5,18llt260 508l79892_12()

2

2]]0
2.1.10

215() з()з95759 ]ll l205l
2460

2.170

2.t(r()

?.l80

6 7

п.lrя на
]вiгн П рiк iз
урrхувап япl

]MiH

,ll

до,YоiIll
ПоЬопховi ло.хоплfенм 25зо l

]_i8,

Нчцолк.шня Л.нсiйнФ фе:rу

т

Ilitвколи Ill ны)l о l!риродною середовиша

з l96l94

перiод

т;т-

l

I

=

t

----t

I

z

I



надхощепн, (ьпду
загальнообоr' i]х(вого лерrdrllого
соцiальяого стахуванн, Укранх tta

:7Е0

BllTPAI,1I

Ошаа праrl l нара\уваDtя ха
зарбfrу плату

L оцlаJlьяе jае!lсчсян,

Iн|пl лоlоI L Hпx|r Hll

Itерозподiлехl вндапи

Придбанн, осfi оrно,0 калiйJry

Внутрiшtr. крелвlаялня

Зовяiшнс крелвтувФня

Профiц,fтlдфiцшт r. }вiпtl.Е лсрiод

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчrrпй
перiол

попереднього
polcy

,1

Витрати па оплаry праri

Вiдрахуваllllя на соцiальнi за,чоди

з5l l7466

_,] 82202l 0

8.17706

l llt007

820l7825

I]ячес.аав П.4 Н Il El lKO

l()_tiя БоIКО

зз642199

Магерiмыti витрmи

Алtортизаttiя

lншi витрmи

Ксрiвпик ( lloc&,l()Ba особа)

Головниfi бухгаJгrер (спецiмiст,
на якою llок;lцlсно викоllдl}l,l
обов'язкiв бухгалтерськоi слуrби)

28-10

2li50

52649306

надходж€нця Фо&ту соцiальяоm
Фrжузаяfi, Украlни

253:]

Викорsстаяя, Tobapib i послул

Обслугозузаl,ш ftрmвfi х зобов'rзаr,ъ

Погосяi тршсфрги, з нв
орглш rержлпого упрадл, ппi lншиl

:,
]\

Калiталь,,i траясфрrи, з нях I

оргала лерl@ного управлlння lHu]lli

119о

2820

28з0 71l7]66

l079,|838

7l048l
286()

2890уtьоrо

aо

- +
]

__

r+
lv. ЕлЕмЕнти витрлт зд оБмlнними опЕрАцlями-г 'l

l
L

-t

17l14зб

84222



до Нцiфмьнm пФФ*G{Е {фнд.рrr) Фlrм.рсьхm
блiху ! д.рý*у Фпqi l0l (ПФц фiшФо

дла,рlк, мlссць. {,.ло)

Усганова

Територiя

Органiзачiйяо-празова форма
господарювання

Оргаr] державною управлiння
Вид екошомiчноТ дiяльностi

О,rиниtu вимiру: rрн
Перiоличнiсгь: рiчиа

!епаргамент економiки та iнвесгицiй Виконавчого
оргац КиiвськоТ Viськоi ра.lи (Киiвськоii vicbKoI
державшоi адм iHicTpaцii)

Клiв

обласнi, киiвська та севастопольська Micbki
дсржаrнi адмiнiсграцii

за сдрпоу

ЗS КАТОТТГ

за КоПФГ

за КО!У

за квЕд,Щержавнс управлiпня залulьноto характеру

Звiт
про рух грошових коштiв

,о 202l piK

Форма Л!3-лс

3а rналогiчний перiод
попереiвього рок},

Статrя

надходження вiд надання послуг (виконанвя робiт)
нацходженпя 8Iд продах(у актиаlв

iHmi ltа,lхопжсtlня Bin бмiнних операrtiй

Надходжевпя B!r необмiнних опсраliй
Ilодатковl наJхо"lження

кошти таrсферfis. отималi Bi.l оргаяiв дерr(.вною
управлlllllя

яадхолкення Jo -1ержавпrrх цiльовпх фондiв

Усього надходrсснь вiд операцiйноi дiя.пьностi

Вrграти за бмilllIими операцirми

витати на виконаяня бюджетних програм

витати на вигOговлення прдукцii (налаrlпя послуг.
виковання рбiт)

ВИТРаТИ З ПРО.lа'/КJ' Д 'l]ll|В

iншi витрати за tбмirtltиrtи оttсраlliяrrи

Еlитати за необмiнвими операчiями

jlI5
з l20

коди
0l 0I

0463з12]

UА8000000000009зз l7

0l005

84,ll

Зд ]вiтний перiодКод рядка

2 4

l. Рух коштiв 1, р€зультатi опердцiйноi дiяльностi
налходження Blt обмiнних операцiй

бюлrкегвi асигttуваявя з000 845l5674

3020

Hello;laгKoBl lliL l\o-]iкcl lI lя

траясферти. з ttих

]025

l5600

3005

J0l5
]0l()

3010

30.15iнmi нацходкевЕя ви нсобмiнних операчiй

]050 _l5()()()нацходr(ення грошових коштiв за внутрiшнiми операчiями

IHmi на.лхолr(епllя 3090

29807],l

з5(хl()

8.17999

3095 854з9542 55706599

8,|5l5674 51877866

]1l0

трансферги, з них:

5l877866

Фган м ic чевого сам ов114lryщя

i 3030

303l

908268

] _]

зlх Т
: ---

420

з l00



коull и 1рансфсш iB opmllatм jlержавноlю чправлillня iнtrlих
plBxlB

iншi витраги за необмiнними опсрачiяuи
Еlитраги lJrоIltових KotttTiB за внутрiutнiми операцiями

П"url "".р-"
Усього вхтрдт вiд оперsцiйflоI дiяльпостi
Чистяй pyl коштiв вiд опер!цiйноi дiяльностi
ll. Рух KoluTiB ч ре]ультатi iH вести чiй ноТ д iял bHocTi

Надходження вiд продая<у

] Фiнансовиriнвестичiй
основних зarcобiв

lнвеl-тицIипоl нер\ \o\tocтl

l нсмаrtрiальних ак

з l26

J I90

J l95

90826lt

s54x%r]

2980734

]50l з

lt6OE85

557l9485
_l2886

3205

] 2l0
l иlllв

t|езiвершених кчlлiт:цьних iнвесгицiй

,ловгос,тркових бiологiчних аrгивiв

Надходlкенtlя цiльовоlrl фiнаясувмня
Ittшi надхо.llкення

Усього нrдходяФвь вiд iнвествцiйноi дiяльносгi
l}иr,раги tra rlри.лбаrrrя

фiнансових iнвестицiй

фновllих засооlв

iпвестиttiйltоi HepyxoMocTi

]2l5

| зzzs

]2,15

]250

325 5

з2fi)

l854l1
-l

]

37зб l
lt7

l854l1 87]7]6

81.1]]8

]265

,ловгострокових бiологiчних акгивiв

Iппti BиTparlt

Чистиir рух коштiв вiд iцвестпцiйвоI дiяльностi

llL Рух коштiв у результатi фiЕансовоi дiяльностi

повернспня крелиIlв

отриIlfu]Iп по]ик

оФимання вiдсоткis (роялтi)

lпшi наlхолження

Усьог0 Ha:xo,,llKeHb Bii фiнаясовоi,liяльнфтi

] 270

3295

l85,1l1 j9188

l85.1l1 tt73 736

-|

3305

]15

J240

]230

Усього витр8т вiд iнвестицifi поТдiяльностi J290

]]40

]

иlрати на:

надмня крелитIв

lK)mmcllll'l llозl,tк

Jагу BljlcoтKlB

Kopиlr вшtttя

Усього внтрат Bi.a фiвавсовоi дiяльностi

Залишок коштiв на почагок рку
Заtишок копrгiв mримаttий

Вплив змillи вмютних KypciB на зalляшок коштlв

3] 50

зз 55

-_]
-]

]_,j 60 -
]]80

3.105

31l0
].l l5

]120

1.1]6l

_l2899

Kou!],|B па кtl|сць рок), l1261

]J90
Чистий руr коштiв вiд фiиднсовоi дiяльностi зJ95

Чистий рух коштiв rs ]вiтниil перiод 3400

' Наdхоllсенtlя в наtпура,tьнiй формi

з125 526lб
I7().lб

] нсмагерiальних аrгивiв

| незавершеllих капiтальлкх iнвсgтицiй

Надходlкення вИ:

.] l liO

] з200

l56()()

L

L
з 2s5

-|

]jlt5
Еч,giqg"

3а,rишок коштiв перрахований

"-

2116о

.]

з l30

зl35 22245

32] 5

3]()0

]з I0

383 55



* Вutпрапlч в наtпурапьнii форлli

Керiвник (посадова особа)

Го.rовпий бухгмтер (спецiа,,1iст.

на якого поклФlено вик(')наняя
о(юв'язкiв бу х rз.rlтерс ькоI служби)

l7046

Вячесfuв п,.tНLlЕНКо

Ю]iя Боl7КО

Е#.яiЕЕ

ffi



, до no9rlry сO.дu{r бýдmd ,nfrфi рФпорцппlця
п Ф.rryФчц' fuд!бЕ Iшiц ,Йю фdllrп
'пья..6с'-rф дсрЕФ ФшtвФ i фrciaю

Звiт
про яадхOдження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
зч 202I piK

YcTaKrBa
Депарmаqепm eKorloMiKu mа iпвеспuцiй Вuкововчоzо орzапу KuiBcbкoi .чicbкoi padu (КuIбсьхоi
м icb Koi dер rсо вп or аdл i п i спФо цir)

Територiя кuiв

Оргаяiзачiйногtравова форма господарюваякя ()рzап .ч iсцевоzо сач оврлdу ван ня

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредшryвання ,черя<авпого бцлlкеrу

Код та llазва програvноi класифiкацii видагкiв та крсдиryваяня .1срlкавного бюдrкеry

Код та нава типовоi вi,rомчоi класифiкачiТ вид кiв та кредrryваппя мiсцевих бtодя<етiв 027 - Оргдн з пятань економiчного розвитку, торгiвлi Tr
iпвестицiй
Код та вава проФамноi класифiкдtii видmкiв та кр€диryвмяя мiсцевих бюджЕтiв (код та назва Типовоi профамноi класифiкаuii видmкiв та
крtли,ryвацня мiсцсвих бю,lжстiв) 27l0l60 - Керiвництво iуправлiпвя у вИповiдцiй сферi у Micтax (Micтi &lcвi), селищаь с€лдь тсриторiдльнвх
громrдах

[1срiодичнiсть: рiчва
Одишиrц вимiру: гря. коп.

за еДРПОУ

за кАТоТтг
за копФГ

к()ли

,l20

|lндаткш та п1l.lаппя крелпl,iв _ ycl,ol('

поточнi вшдtткT 1

Омоrлч |rрацi i парахувопцл на rаробiпй), tLlaйy

ЗФобiтrlа плага

Грошове ]безпечення вiilськовOслрбоsцiв

Зrтвсрпrrспо пr
1аilхий piK

зr,rшшок нs
поч!тоý '}вiтного

pora

fr.rяшlок
н, I{iпexb tвiгнпrо

перiод) (рок})

fi)959l l6.00

7715816,00

046]з,l23

UA80000000000093] l7

}rt всрдхiсно Hl
]вiтниП перiод (piK)

Надiйшло коштis
]r ]BiTHHП перiод

(piK)

K!coBi
111вiтший перiод

(piK)

]

KEKlt

ккк
Ko.1

ря]l}ill

\ lll0 60959l l6.00 5{3lJ0]l].05

1

5{Jl{0,18.05

200(l slJl{0.18.05 5{3l{0.1E,Oý

э 10t)

60959l l6.00

12ltбз326,00 .r2Езl90э,lt 128з I902,1E

ll20

0.1()

0J0 з5l17180 0о з5l l7180 о0 з5l l7466,072l ll)

2lll 050

з5ll7466о7
]5l l7466.07 з5l l7466.07

2l|2 060

]5l l7480 00

0702l lз
2l20 0l|0 7715846,00 77l11з6,1l

( (

I

77l11з6.1l



/]ослidJ!сення i розрйкu, oKpeMi захйu по ремiзацli
d е ржа в н ux (ре е i о н м ь н lф пр o?p.L|l

Дослiдження i ро]робки, oкpeмi зжоди розвrпry по реалiзацii
-1еркавних (tегiональних) протам

OKpeMi заюди rю реал iзацii державних (р€гiонаIьних)
проФам, н€ вiднесенj до заходiв розвитку

( 1 l]

1201s74(),00 82787s1,61

8 ]0I75,з8

8278751,64

П реdмёmu, мапе|ljалч облаl)нання пла lнвенпuр

l,tеduкаменmч mа перев'яlувацьн i маmе pi|Llu

22l0 l00 853]30,00

2220

Проdукmч харчування 22з0 l20

274900.00

2210 lз0 9812з60,00

зз5000,00

б5]6g76,66 65l6976,66
2250

226ll

22,т0

l l8006,6 ll8006,68
l50

l60 274900,00 1246-s2,92 124652,92

221l l70 20z|26.00 l042l9.65 l0.12l9.65
l80 ]2,120,00 87l1.57 87l1,57

221з l90 60з54,00 ] !721.70 l172I..10
( )плага природного газу 22,74

z215

200

(lплдга iнших снергоносiiв m iншж комунальних послуf 2l0

2280

2z0

230 735000,00 708910,0а 708910.0а

228! 2_10 700000.00 679000.00 679000.00

250 з5000.00 ]50()0.00 29940.00 29940.00

ОбсIlzоsувавнх бор2овuх 1обов'лlапь 2100 260

ОбслуzоФзання внупрiлцнЫ борzов1l, зобов'язань

Оfuлуrовумння эовн iulЧix бор2овuх зобов'ямнь

21]0

1J20

270

2lJo

I

I

Попючпi прапсферпlц 26l)0

26l0

2ь20

26з0

290

з00

зl0

з20

Со цi оJI ь не з аб е:] п ецеинл

]7l0
_|.}0

вuппапа lpqcin i dопо оzч зt0
2720 з50

27з0 з60

28(l0

J000

_170 6050050.0l) 3203з91.2з _]20зз91,23

Кдпi,!,дльнi впдr,!,ки J80

П р u i б ал м ос п ов н оa о ка л i пчr,lу з90

Вuкорuсrпонпл moBaPiB i послlz 22()0 090

Оплаlпа послуz (KpiM ко,uунмьнllх)

ts |dt| пl Ku на s idряd,же п ня

Видfl,ки та за\одл спеl апыlого призначехпя
()плаm комуllальлиr послуг 1а енсргоносiiв

()плата водопостачмяя m воловiлведепllя
(}mfiа елекфоенергii

OI шага енергосервiсу

c!6cudit па пойочнi прансфрпu пidпрu€"\лспвам
(ус па н овац, opza| iзацiя )
Поточнi Фдrсферти оргilнам деря(авного управлiяня iнших
piBHiB

Поючнiтд{сферм урядам iноземнж держilв та
мiжяародним орrанiзацiям

l н ш l BulL,laпu Hace,'le н яю

Iпцli поrlючнi вut аrпriu

5

z276

2282

з I00

] ( 7

8l0]75,з8

2212

( )ллага тЕплопосrачаяня

l40

700000.00

2700



l ] ]

з ll0 100

1 l]

Прчdбання облаdнання i преiмепiв dов?оспроково2о

Кап m.д ь не фdi внuцmво (прudба н н я ) з l20

Кмiтаqьле будiвниt{гво (прилбання) житла

Kдlira,]bнe будiвницгво (лрилбаrоlя) illших об'.х,тiв

з l2l 420

з122. 4зt)

Kaпimmbquit ремонlп зlз0
кдIiта,lыlий ремоtп жI{гловоrо фоIцу 0lримiшснь)
Калiтапьний рсмоrг iнших об'сктiв

зl]l
зI-]2

450

:l6{)

з l10 170

Рековструкцiя жrглового фонrrу (примiщень)

Реставршliя пам'я:юк ктльryри, iстOрii та Фхirекryри

з l4l ,t8t)

490

500

] l42

з l4]
Сmворення dePKaBHlL\ запuслв l резервiв з l50 5l0

Прчdбання землi па немапррtdlьнчх aKlпuBiB

К а п i rna1 ь н i rпр а н с ф е p rrut

Капilпаль mрансферпu ор2анач аерхавно:о управлlння

зl60 520

_12()0 5з0

з2]0 510

з220 550

Капiпальнi lпрансферmч уряасLч iнозелнчх dеркаб пп
м iJlt н ар ol) н 1Lц оре ан i з all i я 3230 560

Кап imал ьн i lпрансферп]ч насе,qе нню

Вп}трiшн(. tiр(1rиIувАння

3240 570

dl00 580

Ноdання в ну п р iшн ix кре dч п iB 590

Наданtlя кр€,}тгiв орг rам держilsного улравлlння lнших
piBHiB

Надан}tя кр€длгiв пiдприсмства\l. ycmlloвafi . органiзацiяv

НаrlФl}я iнших Bнyтpimнix Федиriв
Зов iшrнс крелштувашшя

,1l Il

4112

600

бl0
4l Iз
{200

620

630

х
Наlан н' зов н iulH k кре du п iB

IHmi видffтки

12l0 61l)

5000 650 х х х хl7085890 00

ffi
ьъfiffi

ууу!цу! !! е::!!

Реконструкцiя m реставраIliя iлulих o6'cкTiB

Капiпальнi прансферпlч пidпрч.llспвац (успановац,



I 5 ( 1 9

9000

]

660

Керiвник

l оловний бухга,rтср

" 12 " сiчня 2022р-

Вячесаав ПАНLIЕНКо

lохiя БоЙко

trffi

Е
_э_з

]1,Iерозподй€нi вилапtи



(( до Псрцl, сиадмня бФжФоi зBiTHФi рФп.рцн!к!ми
m Ф.ржумчФff бюджФп хошiв, з,iтпmi фощеr
ш,шьно.aФ|rrrою,о дервноrc !фlцьлмо, пrчс,йноrc

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
to 202I piK

Депарrпlluепm eKoHoMiKu ,па iнвесrпццiй Вuкопавчо?о орaану Kui'cbhoi Micb4oi роlu (Kuiacb\oi
мiсbKot lерrсавн oi оt litiсплроцii)

Територiя

ОргалiзаIliйIlФправова форма госпо,tарювання О р z а н м i с цевоz о с ач овря Оу ва н Ia

Код та назва 1иtlовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредиryвмяя мjсцсвих бюджетiв 027 - Орган з питань економiчного роtвитку, торгiвлi та
iпоестицiй
Код та назва програмноi класифiкаtii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджЕтiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаrrii вилаткiв та
кредитування ьtiсцевих бюдrкетiв) 27l7693 - lншi заходи; пов'яtrнi f економiчною дiяльнiстю

Гlерiодичнiсть: рiчна
Одиuиц, вимiру: грн. коп.

коди

Установа
за С,I|РПОУ

за кАТоТТГ
за копФг

04633423

tJА8000000000009зз 17

420

Внлаlкя ге н9дд ня кредитiв - усього

у r ому чпсJl:
llfiочнi вllля,l ки

Оfu|аrпа прчцi i нuрL\"уваннл на 7аробimiу п7аm!

3Фобiтна плаm

Грошове забезпечення вiйськовосл}rкбовцiв

Суддiвська зпн оропа

Нараry&ання па оmапу працi

Вuкорutmама пюварiв i пос!ry?

кдсовi
зs звiтний перiод

(pix)

здJIншок
на кit|ець звiтноrо

перiоду (роьт)

2

кЕкв
таlsбо
ккк

код
рядк*

Затверджено на
звiтниП piK

3атверлжено на
звiтнfifi перiод (piK)

5]87040.00 ý]ll70](1_00 5зЕ7040,00

il

5J87010.00

5]87040.00 53E7Ot0.00 53870.10.00

х

2ll0

2000

2l ()0

0l0

020

()зl)

2lIl
2112

2llз

050

070

060

2120

2200 090 5-]Е7010,00 s387040,00 sз87l)10,00

Нrдiйшло KoпlTiB
]д заiтниil п€рiOд

(piK)

KaiB

здлишок вr
початоhi tвiтного

року
llокslп кп

,1



2220 lI0
l20

2210

2250

lз0 l213920,00 l21з920,00 l213920,00

226о

221l)

l50

l60

z21l l70

оплffm во.полостачая}lя пl волоаiдведення

ОIшаrа елсктр{)снергii

z212

2214

22l5

2216

228l)

l80
l90

()llлав природною газу 200

(},]lrm iнших cHepюHociiB та iнших комунальпих lK)cjlyt

Оплага енергоссрвiсу

ДосллёJканнл i розрбкu, o(peMi захоаu по реLlliзацil
d е р.r{ а в н uх (ре z i о н ац ь н ux) п р о? р аrl

Дослiркенн, i рзробки, oкpeмi заходи розвитку llo рсепiзацii
державlrих (регiональних) лрограм

2l0
220

2з0

2.10

1l4з 120,0о 1l4з l20,00

4l4з l20,00 4l4з l20 002282 250 4l4з l20,00 4l4з 120,00

21lll) 260

2J10 270

2120 280

2600 290

26l0 з00

2620 зl0

26з0 з20

330

27l0 310

2720 з50

27з0 з60

2800 з70

капiтальпi в дsткп

I I р а iба t! l!я ос п ов но., о ка п i mцI !

J000 J80

.] l tlO _l90

Прudбання обпаdнанш i преdмеlпiв dов2оспроково?о зll0 100

Преdме.пu, маmерiалu, облаdнання mа iнвенпар 22lo

Меduкаменrп l mа перев'яryвшьнj маlпе piЙu
Проdчхпlu харчування

Оплапа послуz (крiл KoMyHMbHux)

Вudоmкu на в'dряЫсення

Вилmки та la\o-,llt спеlli?tлыкп,о призначсння

Оплаm комувапьних послуl m енергоносiiв

L)плtrm теплопосIачан}iя

()KpcMi заходи по ремiзацii державних (регiоlIаqь их)
профitм, не вlднесенi до за-\одiв розвйтку

Обс,1 |?qBJB utl п, бор?овu х зобов' лза н ь

Оfuлу|ов|вання внупрiцнв бор2овuх зобов' язан ь

о бсл }, ? о вува н н я 1 ов н iш н i х бор ? о вuх з обов' я-] о н ь

Поrпl,чнi пра сферпа

С)бсчdii па попоцнi прансферпч пidпрuеvспва,ц
(ус mа н овам, opza| iзацiяц)

Пmочнi тршсферти органам держ;lвного упраалiнtlя |нших
piBlliB

]

Ilоточпt тмсферти урядilм iноземнихлержaв,lа
мiжпародиим органiзацlям

Соцiм blle з абез печенпа

вuftпаmа пенсiй i dопоцоzu

h l u1 i вuш апlu н аселе нню

IHuli поlпочпi вulаmхu

{
l]

227з

228l

1l1зl20,00

2700



l 2 ( ( 7 li

Кс п iпм ь не ФЫвн uцп в о ( прuабан ня)

Калiтаlьне будiвllиllтво (придбаIllя) ]китла

Капiтапьне б),лiвницlво (пр дбанtл) iнших об'екгiв

Капiпальнuй ремонm
Калiтаlьний ремонт жrfглового фонду (примiu(ень)

] l2l .120

,lз0з l22
3 ]30

зlзl
зlз2 ,l60Калiтальний peiloнT iнших об'€ктiв

Реконспрукцв па ресlпавроцiя
Реконстукцiя жиlловоl о фонлу (llpltýliщcHb)

з l10

] l4l
J70

Реконстукцiя та рестаsрацiя iншli\ об'€кпв

Ресrаярацiя па 'ятоti хульт}ри. icropii 1а архiт!кт},ри

Спворенl]я aepxlcaqql|t зам|сiв i резервiв

Прчdfuння землl па Hen|alпepiшb|ux акпl!вtв

к апi rпа,l ьн i пФа 1 цl) ер rпа

Капimальнi lпрансф рmч пidпрu€"чспlбам (успоновач,

Капirпальнi mрансфрmч ор2анаu dep,)lcaqHo?o управлiння

Капiпмьнi прансфрп1l уряdам i!оземнчх Оерхав па
м iJr н ар оа н uл о р za н i з ац i я,ч

KanimMbHi mрансферm

] l4] 500

5l0з l50

з l60 520

3200 5_10

3210

з220

32з0

з210

510

5 5l)

560

570

llп!"тpilllлc крслпlаuаllllя 5,10

Наdання внуп р ilu в ix кре ёum iB

Наданtц кредl{пв оргаr|аfi держадпоrо управл,lll{я lнших
piBHiB

1l10 59л

4lll

Наданlrя кредrriв Iliдприсмствам, установам. оргаliзщйм 4112 бI0

На,,rал|lя itlших вп}трiшнiх Kpc.lиTiB 4l lз 620

6]0

61а

'lовIIiпlп{ крехи ltв{ппя
Н аdан ня зовн iul н ix к r,e аltп lB 12J0

хIllцliвилагки 5000 650 х l243920.00 х х х

з l20

,] .l 5

з l42

440

450

480

49о

1l00

600

1200



] ( .l ( 1 llI

Irf розподiлеlll видапи 9000

]ш.rпl}оl''Фrдм6l{ф'trМ.

Керiвних

[-оловвий бухmлтер

" 12 " сiчня 2022р.

Вячеслав пдНЧЕНКо

Юлiя БоИКо

яtrfiЕ
ffifirJfbffii

] +



до По9ядry склцання бll),xснd rBiTHMi р@по?яднихомл
п Ф.ржу!ачами бщffiя KoшiB, 1,iтяФi фощ!ми
9, мьнобов'91rо!N j.ршною сфiмьноо l пснсiйнN

Установа

Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1M)
за 202l piK

Депuрmоjaенrп еконо-пiкu пп iнвеспацiй Вuкохавчоtо орzапу Ku|BcbKoI Micb$o'i раiu (КuiбськоI
-nicbKoi 1rержавпоi ai.|li п iспlрчцiI)

коди

0,163з423

t,А8000000000009зз l ?

420

Тсриторiя KuiB
(фfаltiзацiйно-правова dlopMa господарювання a)р? о п .u i с цево?о сам овря dу ва п м
Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредиryвання державного бюджету

Код та ltазва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитуваllня лерr(авного бюджсту

Код та назва типовоi вiломчоТ класифiкацii видmкiв та кредитуваlп{я мiсцевих бюджстiв 027 - Оргав з питдвь ековомiчного ро]витку, торгiвлi та
iнвестицiй
Код та назва програмноi класйфiка{ii видmкiв m кредиryвмня мiсцевих бюдкстiв (код та назва Типовоi проФамяоi класифiкаIii видаlхiв та
кредиryвання Nliсцевих бюджегiв) 2710l60 - Керiвництво i управлiння у вiлповiлвiй сферi у Micтar (Micтi Ки€вi), се]rищаь селах, терпторiальних
громадах

Перiо,lичнiсть: рiчна
Одиниtц вимiру: грн. коп.

за СДРПОУ

за кАТоТТГ
за коПФГ

код

Ktcoвi }r ]зiтний пёрiол (pi*)

п6{рпвлФ(Ii ц!LБшо фпп lr,

За послуги, що падаr(,гьсл бюл,t(fiними уФаяозши
згiдно з ix фвовноюдiяьffi(m

\ х l х х х

Нrдrодmняя коштiв - усьоrо

х

((

кЕкв

]мишок н. поч,ток }лл,uоr,. кi!.ць 1.ifl oro



Вiд додmкоsоi (гФподар.ькоi) длльпостi х \

х

\ х х I
Вiд оревдв майп.6юджfrих установ. пtо

здiйсвкЕъс, siдповiдно до Зжояу Украни (IIро
орецд} дер*азяого в комуишьного май а)

\ х

\

\ х х

Вiд р€а"li]ацii в ус@ошеяому порrпку майва { крlя \ х \ х х \ х \

\ х l х \ \ х \
\ \

\ \ I

Омаmа працi i царL\!ааuм на |аробiпн! мап!^

2l ll \ \ х х х
Грошове зэбезпечевяя вiйськовослужбовцiв 2l l2 l2! х х \ х х

cy,r,'rBcbKa виншородз 21 l]
2l]0

l]0 х \ х х х х
Нфжувrяtlя Еа оплаry працi

алюрч.пана, поварiа i поLIуё

х \ х \ х х х

Прфмейч, qапсрlа1|, обlоОнон,а по ll]венпdр 22ll)

Ойапо пL\? (кр]а хаuуgмьнв)

Вх.)апfu па звоПх слецiаtrьно?о llрчзлочецл'

Оmапа хаuуна|ь|й пос!у2 па ёlер2оло.l1ъ 2:l)

оплаrа теплопФIачшя, 271l х х х

оплmа водопостасляя m водовiдведе ня 2zlz х х х
Огtлла ел.кФ(Ёнергii

Опrmа природного гву
orпrra iнlлю( енергояосii, m iншlr( комувшьвrх

Оrшm енергФсрв,су

,|IосliDженпя i роlробfl, окречj пхоОч по реа\lfuцil
Перявнй (ре?lо|а|ь й) п?о.ра,ч

227i х \ \ х
\

\ \
х \ \

х х х х х х х

2216 х х

До.лiд)кевяя i розробш, oKpeмi rаоди ро]витку по

ремiзаrii дермRяях (реiопальних) лрограм
х \ \ х х х х

(XTeMi зdодя по реалiзацli держазнях (репояdьних)
профаtl, не вlднесенiдо зеодi, рФвиlх):

х281 \ )i х х \

Обоl!.оаувопм борzооur'lобов'л|ань

l )h 1| ?вуанпч вн vарlul ц(,r;мd,чr,в'яla1b
Обrjу?.я цанr я 1 в | iu н lx (l1P?B|x ю(х )в'' Ja l ь

\

\

((

МеOu.аrенпч пlа перев'мlьнi яаперlФлl

ПроОукйu |арч|вdпlя

Вчdайп на вiOрrOха!ня 2250



Поmчпi пlропсФерпч

c){xaoit по л.йочл i раtllферпх плrп|lч. цспва|
(упаловац, ор?ан iзоч lяu)

П йоч н i п рац. Ферп х ор?d н а, Пер яв н Фо
упро&ппlя ]HuaB PiBliB
Поmочl| пlрdр.ферйч уtlrl)ач l лоз.vп uI l)ержв пd
g lx9 a|xx1l lL\ ор?о н iзаl tяll

Соцiеlьне ,абеrпечйм
вчвопо пеrc i l попо.llо.л

lяч1iв лrа х но..1енню

lлui попочпi аu1апхu

&пir,дльвi впдаткв

П рuПбо нм ос н оз цо.о ха л i п,Ф_|

ПрчПбол ля обlаdнання l преП.чеп lB Оlв,,йпрома-о

Каhi а|ьне ПФвйцhво hlгхоiлнвя)

Капiтальяе буliвпицво (припбання) житлп

Капlтальне будвницво ( придба пя)пших об'.mв
КапiпO\ьнrli реuопп1

\ \ х \ х

] l2l х х х \ \
зlх2 х х \

хКалiтшьяий р€монт 8тлового Фонду (прямiщевь) х х х

Калiтшъяий р€монт iнших об'.miв ]] l]2 5]0 х
J't коп l,лц)у\1| l, лlа ре. п ов рац l я

Рекояструкцiя штлового фоя/rу (примiцlеяь) ] 1,1l х х х х х

Рскоястукчiя та рестарацii lнхlи\ об'ffiп ] ],r2 х х х х
Рестjзраliя лам'яmк r]льтWи. icToPii та архiЕкгурп х х \ х

Спворелв Оерйвн|х илас|в l р.lе?вlв
Прйболля з(w\] пd п.чап!р]аl ьлв акпчвв

Kanifubsi йраhсф!р,п!

КоппФьнi проп.,ферпа плt]прл. ч.пвач (r.панвам,

Капiпаlьпi lпрапсферпа ор?аноч Оерх вн@о
,прае| iHH я iчuux PiB,. iB

Капlлпlьнi праrcферпп ч,l1цv lhа.uпй nlPxoq
па Ml кйреfuь| ор|онlзdц]ап

((
......-

х



t(

Копiл1@1ьнi llрчлсфlrпtл асq.пхю

Керiвник

Головций бухгалтер

" l2 " сiчня 2022р

Вячеслав ПllНЧЕItКо

Ю.|iя БоЙКо

----------------



(

no П.рядry смадlяня бщffiсi зDiпmi рФпсрrдяихш,
п од.рlуф!еи бщxmих хошi., lliтHфi фояц!мя
яfuьно.6о6',зrофго !€рr@нm фцjшьяф i п.ясiйяфо

Звiт
про надходження i використання iншпх падходжевь спецiального фонry

(форма N 4-3м)
lа 2021 piK

/l(парпlll|tепп eкoHo.uiKu па ittвеt,tпuцiй Вчкоltовчоtо optttп1, Ku|$(bКoi .vi(bxoI раiu (Ku[BcbKoI
Установа ,ll i с bкo:t trержпsп oi adMi пiс tпрацii)

lЪриторiя

Оргаяiзаttiйпtьправова форма госtlодарюваtяя opz а н м i с ц eBoz о с ач овр, lу вап ня

Код та пазва вiдомчоi класифiкацij видаткiв та кре]иryванпя державпого бюд;кегу

Код та назва програмноi класифiкацii видаткiв lа кре_lиlувatння лср}кавного бюлrкеry

код та пазва типовоi виомчоi к-,tасифiкачi-t видаткiв ra кредиryвання мiсцевих бюдхgгiв 027 - орган t пятянь економiчного розвитку, торгiвлi та
iнвестпuiй

Код та назва IIроlрамноi класифiкачiТ видmкiв та кре;lит\,вitння мiсцевих бюджgгiв (код та назва Тиlrовоi програ,чноI класифiкацiТ видаткiв та
кредrrryвання Iliсцевих бюдr(етiв) 27l7670 - Впески до стат},тного капiталу суб'€кIiв mслодарюваяня

Перiо.ilичнiс-гь: рiчна
Одиниtц вимiру: грн. коп.

за СДРПОУ

за KAToTl1'
за коПФГ ,120

к(ци

046зз42з

Uл8000000000009з] l 7

кЕкв

ккк

lriхшо* п' поч,пlк lBiTloIo

В(дtткя т. нщrняя кредптiв- усього

Сrмапа процii царL\!ва,л0 наlоробiпп! Nапr!

ElEi#liE

ffi

(

кц|в

,r 1.iп.fi п.riол (pix)
пr *iн.ць ,.iпоD п.рiолч (рФr])

I



((

]1l]

I'рошове забезпечевя, вiйсьkовФужбовцiв 2l l2

С}ддiвсьkа випагород, 2Il]

Нарdуваняя яа оплаry працi I 2l20

8чкорчспанхя поNрiв i по.л.f?

П Pclrveпl. \loйepiaNu, об\оПпапля htd lнв.rпар

Ме.ruкuчен пu па пер4'яуваlьн l !чперlа|ч

IlPnfKr l lорчувапrя

()Е@пlо лoL--1!? (xplv кllwцаlьлL. )

l] uПФп х| 1.1 вlОряП.Nепня

ВлОапк| па @оОu Lпецi@lьло,\, .рч lачспля

()|1la\lo K.]rylalbHux пос|vl d еlерlоlосiiЪ

оплаm теплопсl"тачаяп п ]27]

2172

227]

Оплm природlого газу

Сtп,га iвшп еfiергопФiiвЕ iнших toмyналbнl,x поспуr ]l0

Оплm епергФерв,сY 220

j Io(,Tn.MeH|' i роэробкч, oKPf! l мrоПu п) р.аllзф|ll I)!l1 я ав ld
lr.п аltsgld)проqач

223

]23]

Обс лyz оау3ай lл борrом,обов',1о й ь

t )t]\.l!?п4l6Jлця вцvdrfuлll li,!1,|,bu \ l^lлB яl,лt,
()6.1!,\)в\64л 9 JlMпnlll\ Пор|овц nлjoq язuль

Пойочвi п,ропсферпu

C)fuйil па попочli праlrферfu пidпрчеrспвач (wпdяоваu,

Попочнl провсферпа o?zalau Оармнао йрв|l|ll, llulux PlB iB

Попоч|i лlрuн.ферlпц урrОцv iлоl.uлл' О.р.кuв йu уlялuроёл|Lu

Соцiйьпе'lобвл4ел,в
lrпldлlа п(лспi l noпl|uo,al

lпшl влfudп'l лчсеlсл D

Ilцi попюсаi вчОа хц

Лослiдженяя i розробки, oKpeмi зжодя розввтку пореФЬацii
дерюяих (регiояальявх) прогры

Окремiзаходи по реалi]ацii держзних (регiонмьнвх) прогрш, ffе

biлlieceнi до 3аходlв po]BltтKy

Elf,ifl.iE

ffi

О]ипа елекгреfiергii

+



(

кiпilя пrпi вп l, |.п

П рuПбо п ц, ос н оззоzо ко пiпц!
llPunfu м оfu.опалпя l hреdqепlв Пов?|.прол-воzо корлспуолл,

Кап i п а1 ь rf б|П н л | ц Dt во (п Pln.ral п, )

lКалiтальяе будisяиtIво ( првдбш!,) житла

кшiтальне б!хlвнйц,во (придбаяняl lнши\ об'€п,в

]l?l
] l:]

Каппаыil рtчйп
Кшiтмьний р€мовт житлового фнду (прsмiUl€нь)

Капiтмьняй ремонт iяUlих об'ектiв

Рехонсп rцl|i я п о рс с пврач lя

] l]2

Р€хоfiсrрукчli ,tитлового фнду ( примiцевь)

Реконсlрукцi, та рсФаsрацiя iвшйх о6'.пiв :] l42

Ресгавралiя пам'я.ок hальryрЕ. icmpii та архireкrури
('пвореппя nlPяBлtL| 1llпaliq l р.з.рвlа
Прлdбанля ]!\Lll пч H.цaпeP@lbllLl а-пчвiв

Kaaiпa,lbлi mрапферпч

Itолi паlы i пlр|л. фсрл1 u lла рц. |сDlвц-у | усlпuловl|ч, ор?fu аdцlяv)

lалmаlф пчх|lLфtгпп оr.а ач п(рмац оь управ1ll я llulLt ptB iB

КапidаNьfu пралсферпч ))rяПLq позеrлв Оержав па мiхнорфлu.ч

КdлlmаIьлl fuрuпll|)el,пlu а.еlепвr,

Вiуrрiшшс крс,lитуваннл

Наlавня BHtqr lHr\ ц)ехпrlв
Надшяя креди,пв органач держаsного упраýпaння aнших piBHiB

надшня кредигiв пtдлрисмствш. ycтaнoвas. оргалвацlrм

надаяяя ;ншgх влутрiшяiх кредитiв

ЗовЕjшн. rтелиr].вавня

411l

Надаfi ня зовяll!яl\ кредитiв

l

з:Jо

I



((

,т

}фt!ffir р!!оrоtш бФriir i!fir

Керiвllик

Головний бухгалтер

" l2 " сiчня 2022р

Irячес,lаб lIАНЧЕНКо

Юлiя БоЙКо

Elfiil,,iE

ftffi

\ \ \ х \l,I г х|

,/



до Порцrу смщяия ббдm.i 1.iffфi ропорrдняiши
'! одсрцу!lч!ми бюдffiц toщiв, hiтнmi фндщ,
9fuьнфз'язхоюю д.рm.нф сФriмьнф i л.нсiЛпоrc

Установа

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
llo 0l сiчtlя 2022 року

Депарmеценrп eKoBoMiKu па iнвеспццiй Вuкопавчоео ор?ану KuiBcl,KoI JNicbKoi раlu (КuiЪськоi
м i с ько| lер rво Brloi а lM i н ic rnpo цii)

Гери,горiя KuiB
()рганiзаrriйно-прав()ва форма госполарювання Optatt ,ttiсцевоzо ctLll овряa)_увл lt пя

Код та назва вiломчоi класифiкалii видаткiв та кредйryваяня державного бюджеry

Код та назва програмноi класифiкачii ви;mкiв та кредиryвання rержавного бю,lжеry
KoJ la на]ва гиltовоi вi_tоvчоi класи{liкачii виlаткiв та креlиlчваяня мiсцеви\ бюджеriв 027 - OplaH l пиtянь економiчноФ розвитку, торгiвлi т0
iнвестицiй
Код та назва проtтамно]i класифiкацii виJfiкiв та кре]иryваrlllя мiсцсвих бюджетiв (код та назва Типовоi програмtiоТ класифiкацii видаrтiв та
кредиryвання мiсцевих бюджетiв) 2710160 - Керiвництво i управлiння у вИповИнiй сферi у Micтax (Micтi Кисвi), селищаl, селах, територirльяих
громадах

Псрiоличнiсть: рiчна
Одиниlu вимiру: грв. коп.

Форма складена: за зага]lьним. спецiальним фондом (погрiбне пiдкреслити).

за еДРIlОУ

]а кАl'оТтГ
за КоtIФГ

коди

046зз42з

tJл800000000000933 l7
420

Кредиторське ]аборrованiсть

н. ri!.ць,.iпоm п.рiо!! (роry)

\

н. хiп.ць r.iтHom п.рiолt

кЕкв код

х 0l0 I

020

Доходr
Вхлаткп - усього

ffi
.щфl"Ё#
ЁflfiЁft

((

Дебi Iopcbк3 rабOрI oвallicl ь



(

у тому числl;
поточнi ввдrтки 2000 030

2100 040

2l l0 050

ЗФбiTна плsm

Г'рошове забезпечеllllя вiйськовослчжбовцlв

Суддiвська виншорода

НФахувшrня на оплfrry пpalri

2lIl
2ll2 070

2llз 080

2|20 090

Вчкораспаппя пюворiв i посry? 2200 l00
Преdмепu, ,+лаперiмu, облаdнання lпа йвенпар 22l0 1l0
Меduкаценпu па перев'язува,lьнi ]Llaпepianu 2220 l20
Проауюпu мрчувuннл

Оhiапа псЕлу? (KpiM комунальнllх)

Вudайкч н о в i dряdJке ння

Вudапкu lпа захоdu cпalia,lb|o.o llрllзначення

Омапа комуна,lьнчl послу? lпа eqeploqociig

Оплага водопооп,rаяш m водовiдведення

22з0

2210

lз0
l10

2250 l50

2260 l60
2270

]80

22,72 I90

Оплsга елекФоенергii 227з 200

Оплаm природяого газу 2274 2l0
Оrмага iнших енергоносiiв m iнших комуна,пьних послуг 2215

ОплЕm енергосерв icy 2216

Дфлiаження i розро6л1l, oKpeMi з(lхоlч по реалi,]ацii'
dе р 1|с ов н u, (р е ? iotl ал ь н u х) пр о? р a\r

Дослiдження i рвробки, oKpeмi за\оди розвитку по реапiзацti
дерх(вних (регiовllльних) прФам

oкpeмi за\оди по рса,l iзацii державних (регiонаrьних)
проrрам, не вiднесенi до за\одiв розвитrу
О бсry? ов! в ан ня бор2 овuх ? обов' я з u н ь

2280 210

228l 250

2282 260

2400 270

Оfoлу?овумння Bqyпpiul{ix бор.,овuх rобов'язань 24l0 280

ОfuлуZlжування з(rвнiulнtх борZовuх 7обов'ямнь 2120 290

Попючнi lпрансФерmч 2600 з00

Сrбсudii па поlпочнi lпрансфрпu пidпрu€jrcпв&ц
(rе пан оваu, ор2ан iзац iям)

26I0 зl0

Омапл працi i нарахування на заробirпн! L|апу

(

060

оплаtа теплоп()gmчаrrlя

220

2з0
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I1 опочвi прансферпu ор?аном aeP.rcaBqozo управлiнttя i|uttlx
2620

26,10

з20

Поlпочнi mрансферmч уряdаu iHo?eMHlLt dерJrав йа
ll LN.H ароd нlLц ор?ан iзац iям

_13п

Соцiмьне 1абезпечення 2700 з10

вuплаmа пенсiй i dопомФu 27l0

I нш t вulмаlпч населе н н ю

272о

27з0

l п ч! i п о йо ч н i вч la rruiu 2t]0|)

Kдпil,:rrlbнi в дlIкп 3000 ]90

l I р u t i u п п л о в о в н о ! о х ч п i I fu- l ),

Прudfuнн, обпоdнання i преl^.лепв dов2оспроково2о зll0 Jl0

Капiталыlе будiвниLпво (прилбання) житла .lз0

Калiгdlьне будiвницlво (riридбмня) iнших б'€кгiв з l2]
зl з0

140

150Капiпlllьнчй ремонlп

Калiftцыlий реi,онт житjового фнду (примiцснь) зl]l 160

зl]2 410

Р е кон с пtр), кцiя lпа рес пмвро ц iя з l10
Реконструкцiя жmлово| о фондч (примiшень) 3 1,1 l ,190

Реконстукцiя m ресrаsр riя iнших об'€кпв з l42 500

Рестаsрацiя пам'яmк культури. icmpii та Фхiтекryри
Сmворення йplcaBЧlL\ запасiв i perepgiq

Прчdбання зellLqi по неuаперiмьнаi акlпuвtв

з l4з 5l()

3]50 520

з lбl) 5з0

К ап i пе1 bqi hlранtферhш ,1200 540

Капmшьн j прансферпч пidпрu€ыспвам (успановам
з 2l0 _5Jrl

56п

570

Капjmмьн i прансферпч ор?анам tерJ!савноzо vпраеп iння з22а

Капiй{Lrьнj прансферпч Jряl)ац iноземнuх dер.rкав па
м ЬФ нароd нлLц ор?а н Iзац 8u з2з0

Кап iпаlьн i пран сферпч нас еле нню з2J0 Jбr,

Ка п i пt.u ьн е Фdi в Hu1| п1 во ( п рчёaпн н я)

ElxF.iilE
ftffitýфffi

з50

з60

370

_]8о

з l00 400

зl20
з l2l

]20

Калiт ьний ttlмoнl iнших об'ектiв
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до l1.F'дrа сФаданнл бщхmd laiпýi рФпбр,д{ихrмя
m од€р*rйч.м{ 6@ffiж tошiD, з.iтнФi фощ!ми
,!шtносбG'rlкоюrc лрлавнф Фшьнфо , п.нOqноm

Установа

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на l)l сiчня 2022 року

ДепарrпLvепrrl eKot!oMiKu па iнвеспuцiй Вuконовчо?о op?ally КцlЪськоi Micb//.oi palu (Ku|Bcl,Koi
м i с ь Koi .rер JK а в в oI аtм i н i с mра цii)
KarB

Органiзачiйноправова форма господарювання О р2 all м i с цевоzо сац овря lу в ап ll,
Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв ,та креJиryвавня державttого бюдкеry
Код та назва програмноi класифiкацij sидаткiв та кре.lитчвання державною бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii ви,tаткiв та кредиryваяня мiсцевих бtодlкетiв 027 - Орган з питднь економiчноm розвитку, торгiвлi та
iнвестицiй
Код та назва програмноi класифiкаrii виJаткiв та кредиryваяня мiсцевих бюдхgгiв (код та назва Типовоi програмноI класифiкацiТ видmкiв та
кредrfryвання мiсцевих бюшкетiв) 27l0l60 - КерiЕництво i управлiнвя у вИповiдпiй сферi у MicTax (MicTi Ки€вi), сел[щtх, селах, територiальtlях
громадах

Перiодичнiсть: мiсячна
Одиничя вимiру: гря. коп.

Форма складена: за загмьним. слецiальним фопдом (потрiбне пiдкреслити),

за €ДРПОУ

за кАТо'I-п-

за КопФг

коли

|J46зз42з

tJА8000000000009]з l7
420

llебiторська заборговавiсr ь

п. ýi!.ць lliт{оru п.рiолу

Доходп
Впдатriи - ycbolo

кЕкв

Кредпторська заборгов5пiсть

". 
Riн.ць,.iпоп п.рiод! (роху)

Kl,!

х 0l0
х 020

(.

l'ериlr4liя

"l



((

у loмy чfiслi:
Ilоточшi впдrткх

2ооо 0J0

2l00 0,10

2l l0
ЗФбiтrа плага 2lll 060

Гршове збезпечення вiiiськовослt'lбовцis 2|12 070

Суддiвська sиналорo;Е 2l l] 080

НФахуваяll' lla оплату llpalli 2l20 090

Вuкорuсrпанпл пцrварiв i посlуl 2 2lll) llll)

Преdмепц маперiмч, обпаанання по iнвенпар 22lo

Меduкь|енmu па перев' язува,lьн i MuпepiФu 222о l20

Профкпш харчуваll я 22з0 l30

Оплапа послу2 (xpiv хомунопьнш) 2210

Вudапкu на вidряd-N<е ц t l я 2250 l50

Вйаmкч пш ,ra\oiu спецпLlьпй,о прuзначення 2160

Омайа коц|71альнчх послу? пп енер2оносiiЪ 2270 l7o

оплага т€плопосlачапl|я l1t0

Оплага воrопосrачаl{l{я та sодовiдDеденн, 1212 l90

ОrUIаm елекФоенергii 221з 200

Оп,Iаrа при!ю,lяого гаrу 2211 2l0
Оплfiа iнших еяерrон{)сiiв m iнших xoMyHa,Tbнtrt послуг 221 5 22о

Оплав епергOсервiсу 221ь 2-i0

Дослidхення i роlрЙкu, оцрмl зохоаu по реаqiэацii
dерхавнuх (Fz iottФ ьнur) прц-р<Lu

2280 210

Дослiд{(сняя i рсlробки. oKpcмi за\оди розв}rп(у по рсалiзаrii
дерr(авнп (регiопrпьлих) проФам

22ttl 25()

oкpeмl за\оди по реа-llзлlii jlержаsних (регiонfuiьних)

проrрiiм, не siлнесснi;lо ]а\о,цiв ро]витку
2282 260

Обслуzм),rопнл бор?овuх rобов'лrапь 2,,00

Оfuлу?ов,увонм внуlпрiu! нй боFовuх зобсв'язань 21ll) 280

Оfuлу.,qвання rовнiлuнt бор?овuх зфоа' язань 2J20 290

Поhu,чнi прulсФерпru 26l)l) . )ll

Сrfttdia mа попочнi lпрансферпu пidпрuецспва.j,l
(ус lпа н вач. ор.| а н i м ц t ям )

26l0 зI0

Е;;ж.Е

ffi

г

---=-

T,'lт--1

l 

Р м алs ар!цi Ц ч !ув у па !!_, уq!р!!! йа

1

]

]

_l
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Пойочнi прансфрпч opa\aJl ёер,ковнео управлiння iчulux
2620 з20

ПФпочи mраlrcфрпu уряdач iноземнuх dерl|сав па
м ir. н ар оП п lLч ор ? а н i з а ц ULu

26зо _1_1/i

(' оцi lll ьн ! lчб е l п еч е н н я 27l)l) .l10

вuшоmа пенсй l ёополaрu :7I0 з5о

)71о з60

hlui вuluайu паселенню 2730 з70

IHmi попючпi вulrапrхц :ll00 _18(l

к:lпiта.lьпi 8п.lal кп J(Xxl 390

П рu lrбап u, ос я овн о? о кап i rruL,ly ,|llп 1l|0

Прudбання облаdнаннл i преёмепiв dовzосmроковоzо зll0

Капilпа,lьне бvdlвнuцпво (прudfoння) з l10 -l20

Kat]iIimыlc i;у,,liвllлцrво (придбапl{я) жlfrла ] I2l {_,i0

Кшi1мьпс бу-llвниL(гво (прйдбаяня) iнших об'€кгiв з l22 1{0

Капimшьнuй ре.чонlп з lз0 150

Каriтальпиit ремоlrr жrfiлового фош!, (примiщень) .llзl .l6()

Калiтальлйli рсмо}п iяших o6'cKTiB jl]2 {70

Реконс,прl,кцtя па ресlпаврацiя
I'0KolIclpyKlliя i+iлlлового фолд), (пpHMlulcltl,) зl4l .l90

Рекоrrсrрухlliя m реставрацiя iнших об'(кгiв ] l12 50()

Рестаsрацiя пам'яток культури, icюpii та Фхiтtкryрн _,} 1.1з 5l0
Спворе rя l)eP,ytaBqux |arlaciB l pelep&lB Jl50 520

ПрuЬбання зеg па немаиlерiarльнч, оRпчвiв 5 з()

К апi |ru]'l бu i mрансфер rru ,l2l)() sla
Капiпаънl mрансфрmч пidп?u€dспваq (}епа hовам, з2l0 _l,rri

капimаllьц l пцrансферrпu opzaчalrl ёерасмно2о упрамiння ,]220 560

Капimшь,ll прансферпu уряОаrl lнозеп!нuх depJlcaq lпа
м i JK н а р оd ц l L|l ор? а н i з ац iяц

з2з0 570

Ка п i п|L1 ы i п ран сфе рпu llclce ле нн к ) з210 _r80

ffi

п l

]

]

]

1

L

+
+

+
з l60

+
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