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БюджЕтниЙ здпит нА 20,18 -2020 роки зАгАльниЙ, Форма 2018-1

1. Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (КММ)

(наймбнування rcловного розпорядника коштiв мiсцевого

2. Мвта дiяльностl головноrc розпорядника кощтiв мiсцевоrc бюмеry

Керiвнцчmво i упраФiнdя у сферi eKoHoMiKu mа lнвесmчцiй е Micmi KUeBi

27

квк

.кФпporфмнoiшсифiвцi'@*!ъфryшшмiфл6фiаммйфpdEФна*i.ypаiяriи02
бWi в iTлфi пФi,кi ЕЬ.,фiЕцi щidв в Фвнм uф;в 6'@ia:вn!,T"Uw"i, -"*фi-ц "Ф,dj 

Е ФЙryl*, щ бФlь iьФФЕ еиП€Fдувнн,, яi н.grcryfr проФа*GцлюФФ reтфу, (зi змiнам,),

Диреýор Департаменту MaMiHa о, в.
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

Начальник вiмiлу бухгалтерського облiку та звiтностi-
rоловний бухгалтер

Бойко ю. В.

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

2020 piK (проrноз)2016 plK (звlт) 20,17 plк (затверджохо} 2018 plx (проёп) 20'l9 piк (прогноз)кпквк, Найменування Вlдповiдальний виконаmць

т 83 4 5 61 2

з 164,900Державне упрамiнхя

3 164,900
Департамент економiки та iHBefr ицiй
виконаыого орЕну Киiвськоi MicbKoi
ради (КММ)

3 164,900Всьогс

20'|9 piK (прогноз) 2020 piK (прогноз)Вiдповiдальний виконавець 20lб piK (звlт} 20l7 pIK (затвермено) 20l8 рaх (прФп)кпквк* НаймGнування

85 6 т1 2 з 4

flержавно управлiння
Департамент економiки та iнвестицiй
виконавчоrc орвну Киiвськоi Micbкoi
ради (КММ)
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БюджЕтниЙ ЗАпит нА 2018 -2020 роКи iндивiдуальний, Форма 2018-2

1. економlкч mа вчконавчоzо Кuiвськоi Micbloi раdч (КММ)
rоловного розпорядника коштiв мiсцеюго

2. Депарmаuенm aкoЧouinu mа iнввсmuцiй еurcнавчоао opza|y KuiBcbxot Micb{oi paau (КММ)

за кодами €хономiчноi класифiкацii

квк

271

(найменування вiдповiдальноrc виконавU

3. Керiвнчцmво i управлiння у економшч mа Micmi Kueoi
(найменування бюметноi програми)

4. Мота бюмеrноiпро.рами ва 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюметноi проrрами, строки iT реапiФцti
Керiвнчцпво l упраФiння у сферl exoYoиiru па iнвесmчцlа у u. Kle0i

кпквк

4.2. Пiдсrави мя реалiзацii бюжетноТ про.рами

вuконевчоzо орёану КuiЪсьюi Micbvoi раdч (КММ) Fl змiв.uu mа аоповнаннямч)

a8d аUmaння
пa lнвGmчцlа

5. Надходжоння для виконахня бюдж€тноТ програми

5.1. Надхомэння мя виконання бюдr(gтяоi проrрами у 20,1б -20l8 роках

кпквк, код Наймеffуваная 20lб piK (звiт) 2018 piK (npoeкT)

загальяий
фонд

сп€цiальвrй
фонд

у п.ч, бюOжеm
розвчmку

раФм {4+5)
заrdья{й

фонд
сбGцiальiий

фонд
у п.ч, бюd$вm

розвчпlку
раФм {8+9)

заaальний
фоид

спецiальний
фонд

у п,ч. бюёжео
,rозв!пkу разом (r2+1з)

1 4 6 7 8 t0 11 12

2т10160 у сферl ехоNоiliw
KueBi

зайльноrо

э 1a4,90l

х

3 164.90(

всього з 164.900 3 t64.90(

5.2. Надходження для викона{ня бюметяоi проrрами у 20,19 -2020 po@r

кпквк, код Наймеяуаання 2019 piK (прогяоз) 2020 piк (проrflоз)

заrальний
фонд

спецiальвий
фонд

у .п.ч. бюажеftl
розвgmку разом {4+5)

завльний
фонд

сп€цidльний
фокд

у пt.ч- бюdжёm
розвчmпу разом {0+9)

1 5 6 7 в 9 10 1,1

271 01 60
Кёрiвн!цпrво i управлlнвя у сферi ехономitu
mа iноесmчцiй у uicmi кчёвi
Надхошенlrя i3 ja,aJlbнoru ф.JхдY бюджету х ,{ у,

всього

6.1. Видатки за кодами економiчноi класифiхацri видаткiв бюмету у 2016 .2018 роках

КВК, знак вiдповiдальаою виконавця

27101 60

кпквк, Найменування 2016 piK {звiт) 2017 piK (затвершено) 2018 piK (проект)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у п.ч. бюdжёп
розвчпаY разом (4+5)

заrальний
фонд

спёцiальний
фонд

у m,ч, бюdжеm
розвчпку разом (8+9)

заrальяий
фонд

спецiальний
фонд

у m.ч. бюажеm
розвчmку разом (l2+lЗ)

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

2710160 Карiвнччmво i упрафiння у сферi aKoHoMiKu
mа iнвесmчцiй у uicпi KueBi

3 161,90a з ,64.90(

2111 заообiтна плата 2 594,20( 2 594,2ос

212о аоахчвання на оплатч прац| 570,70с 570,70(
з 164.9оaвсього з 164,90l

2018 piK (проект)20

спецiальний
фонд

у m.ч. бюажеm
розв!mку разом (l2+1З)спецiальний

фонд
у m.ч, бюdжоm

розвчпкY разом (8+9)
фонд

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у п.ч. бюOнеп
разом (4+5) заrальний

фонд

кпквк, ккк Найменування

12 1з 148 9 10 114 6 71 з

всього

ir

хх хх

кЕкв

]5

6.2. Надання кредитiв за кодами класифiкацГi кредитування бюджету у 2016 -2018 роках



спецlаль{иЙ
фонд

кпквк, Наймgнування
у m.ч.6юахФ

розачmху
раФм (4+5) заrальний

фонд
споqiальниЙ

фонд
у п.ч. аоаlq

розвUпrу
раФм (8+9)

27101 60
Керlвнчцmоо i упраФlння у сфарi eKoHoMlKu
mа iнвесmuфа у ulcful KueBl

наоахчвання ю оплаw працi

всього

6.З. Видатки за lодами економiчноi класхфiкац[i видатхlв бюмоту у 2019 -2020 роках

6.a. Надання rрGдитiв за lодами шасrфlЕцГi (редитуФння бюм,ry у 2019 -2020 poiax

7 . Видапи/надr{м rродитi9 tl рфрlзl п|дпроrрам п звда{ь

?.l. Видатки/хадsнкяrродrтiвурозрlзlпlдпро.рамта9вданьу2016,2018_рохах

7.2. Вшпиrнадання хрсдитlв t, розрlзl пlдпро.рам та rавдань y20'l9 -2020 рохах

пооrноз}кпквк,
завдання проrрами

э@ьний
фощ

спецlшьниЙ
фонд

бюd*ф
ро7вumry

раюм (3+4}
gtальнrй

фокд
спецiальний

фонд
у п.ч- 6ю0хп

розвчпху раФм (7+8)

всього

Е. Рa3улыапвнl пОЕзниlи бюд!Фтноi проrрами

Е,1. Рэзультативнl показнrки бюд)reтноi проrраuи у 20'16,20l8 роках

показники одиаищ
вимiру

Дхерело iнформацri 2016 piK (звiт) - 2О,17 Дк 1злвердr,еяо1 2018 pi( (проGп)

заrальний фонд спецiапьний
фонА

9гальний фонд спgцiальний
фонд

загальний фонд
фонА

1
6

l KueBi
та27101 60

Забданвя 1 наданих повноваженьвиконавчим
эаmраm

1

21
1

2

виконаних листiв, звернень. заяв. скарr на одноrо уставовl

2
прийнятих нормативно-правових aKTiB на одного од. Розрахунок

2,04(

з штатноl тис. Фн. Розрахунок

кпквк, ккк Найменування
проrноз)

заrальний
фонд

спецlальнtrй
фонд

у m.ч. бюdже0
розочпну

разом (4+5) заrальний
фонд

спсцlальний
фонд

у m.ч, бюd*еm
розо!пlу

разом (8+9)

всього

2017 oiK (затвещено) 2018 piK (проgп
кпк9г 20'lб рir

спэцiФьний
фонд

у п.ч.6юёхм
розвчmllу

разом (11+t2)
заrальний

фонд
споцlальний

фонд
бюёжаm

розвчmху
разом (З+4)

завльхий
фонд

спaцlilьнrй
фонд

у п.ч.6юdхш
розвчпку раФм (7+8)

цrальний
фонА

2710160 ulcml KueBi

3 ,6,d,90( з lы,90(

виконацим органом КиiбФкоi Micbкoi ради
9конодавсвом повноважень

з 164.90с з 164.90(

всього

8.2. Результатиsнi показники бюметноi проrрами у 2019 - 2020 роках

кЕкв
заaальняй

фонд

mа

2

0д-
180,67i



заrальний фонд спецiальний фонд заrальний фонд спецiальний фонд

1 2 I з 4 5 6 7 8

2710160 економ i Ku m а lнвеспч цi Й Hicmi KueBi
авдання 1 економlки та Micтi киевiвиконавчим повноважень

заmрап
1 кlлькlсть штатних одиниць l од. штатний розпис

1 кiлькiсть отриманих листiв, звернень, заяв, скарr l од. Звiтнiсть установ
2 кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiB | од. Звiтвiсть установ

еффчвноспl

1
|"о

кiлькiсъ виконаних листiв, звернень, заяв, скарг на одноrc
працiвника Звaтнiсть установ

2
| "о.

кiлькiсъ прийнятих нормативно-правових апiв на одноrc
працiвника Розраryнок

з витрати на утримання однiеi штатноi одиницi lтис. mн. розоахчнок

ф(ерело iнформацГi 2019 piK (проrноз) 2020 piK (проrноз)

9. Струкryра видаткiв на оплатtI працi

10. Чисельнaсть зайнятих у бюметних установах

кпквг Категорri працiвникiв 20lб р 2017 р 20,19 plK 2020 piK

заrальний фонд споцiальнrй фонд загальний фонд спэqiальний фонд иaальнии
фонд

споцlапьний
фонд

заrальнии
фонд

спецiшьний
фонд

Фшьний
фонд

спецlальнии
фондэтв€рджено фапично

зайнятi
затФрм€но фапично

мйнятi
затверджено фапхчЕо

зайнлтl
затвермено фапично

зайнятi

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 1з 14 15 lб

119,0a

lнчi
Всьоrо штатних одиниць 119.0с

11s,0
з них штатнi одиницi за заЕльним фондом, що
Bpaxoвaнi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

11. Реriональнi/мiсцевi програми, якi виконуються в мбжах бюджетноi проrрами
11.1. Реriональнi/мiсцевi програми, якi виконуються в межах бюметноJ проrрами у 201 6 - 2018 роках

м з/п назва Коли та яким документом
затвермена

2016 piK (звiт) 2017 piK (затверменоl) 20,1E piк (проеfr}

загальний
фонд

спецiilьний
фонд

заrальний
фонд

спсцiальний
фонд

загальний
фонд

спqцiilьний
фонд

,l
2 4 5 6

,|
8 9 ,l0

11

всього

N9 з/п назва Коли та яким документом
затвёрджена

Короткий 3Micт заходiв за проrрамою 2019 pix (проrноз) 2020 piK {проrноз)

загальний
фонд

спецiальний
фонд фонд

спецiальний
фонд

1 2 4 5 6 7

кпквг показники Одиниця
ви Mipy

кпквг Найuеву9ння вхдатilв 20lб Pix (звlт} 20l7 plr 2018 plк (проgп} 20t9 plK (про.ноз) 2020 plK (пропоз}

3айльний
фонд

спсцiальнхй
фонд

заrальнии
фонд

фапхчна
н!явнlсть на

01.10.20,18

спецiальний
фонА

заaапьнии
фонд

спецiальний
фонд

заrilьнии
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

спецlальнхй
фонд

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 12 14

2710-,60 Керiвниtlтво i управпiння у сферi еfiомомi(и та
iнвестNцiй у Micтi Киеsi 2 594,20(

Струýура sидаткiэ на оплаry лрацi no rшузi 'Державно
управлaния"

2 594,20t

обов'язковi виплатй ?_ 594,2at
MaTe|)iaлbHa лоломой
премiТ
qIимуl]юючи 8ипr]аrи та надбавки
всього 2 594,2ot
в т-ч. оплата працj штатних одивr1({ь за заЕльни[i фондом.
що Bpaxoвatsi тdхо{ v спецiальному фондi х х х х х

11.2. Рбriональнi/мiсцевi проaрами, якi виконуються в межах бюджетноjпроrрами у 2019-2020 роках
(тйс.грн.)

I



l2. lнвестицiйнi проеfrи та об'епи iапiтальноrо peмoHryl, якi виконуються в межах бюджетноi програми
l2.1. Обсяrи та дж€рaла фiнансування iнвоФицiйних прооfriв та o6'ctriB lалiтальноaо ремонry, у 2016 - 20'lE роках

12.2. Обсяrи та дюрела фiнансування iнвоФицiйsих проеfiiв та об'€fiiв капiтальноrо ремонry, на 2019 - 2020 (проrнознi) роки

кпквг
20,19 plK (зЕii) 2020 plK

(grэрдreно)
Поiснення, lцо харапорf, зуюъ д2reрела фlнаЕсtlвання

спaцlальнrй
фощ

споцiшьниЙ
фонд

з 4 5

14. Бюдхетнi зобов'язання у 20lб - 201Е роках

l4.1. Крсдиrcрська яборговавiсть за заrальним фондом мlсqевоrо бюдхеry у 20,1б (звiтному) роцi
(тис.Фн.)

l4.2.КрGдиторсь(аýборгованiстьзаза.альнимфондоммiсцевоrобюмбryу 20t7-2018(поточномутаплановому}роках

14.3. Дебiторська заборгованiсть у 2016 .2017 (звiтному та поточному) роках

14.4. Нормативно-правовi акти, виконання яких у 20l8 роцi не забезпечено rраничним обсяrом видаткiв / надання кредитiв заrального фонду

кпквк, Найиенуиння джсрел надходlGнь TepMlHx
будlввицтва

осво€ння
коштiв

20lб piK (звiт) 2017 plK Посилання на пунffi,

роздlл МЦП (дата,
номер та назва

документа)

Документ, цо
пiдтермуе

наложнlqь об'afiа
до (oMyHФbнoi

щаGноФi
територiальноi
rромад, мlФа

Ки.Ф (xplM новоrc
будiвництва)

Докумеп про
оформпення праф на
земельну дiпянку, дата
та номер рiшення КМР
(тiльки в раэi новоrc

будi в ни цтва)

Докуu€вт про
затвGрдrGння ПЦl

Пiдстваи мя
виконання робiт

(розпорямення кмм
або дсфекний акт,

дата та номёр)

Споцiальний
фоtц

споцluьний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,l1 12

кпквк, кЕкв/ккк Наймонушнн, Затвэрдх€но з
урахувнняи змir

Kacoвl видатки/
надання
хрgдитiв

Кродиторська
заборrcЕнlсть

на 01.0l 20tб

Кродrrcрська
заfuрrованlсть нa

01.01.20l7

змiна
кродиторськоТ
заборrованостi

(7-6}

забарФвафiсть за рахунок хощтiв
Бюмопi

зобов'язання
(5+7)

заaальноrc
фонду

спецlальноaо
фонду

1 4 5 6 7 8 9 10 ll
всього

2018 plK20l7 piK

Плану€ться поrасиfl крэдиторсько]
sборrованостi за рахунох коштiв.

Гlланусться поlасити кредиторсько'
заборrованостi за рахунок tощтiв

Очiкуваний
обсяг взяпя

поточних
зобов'язань (9-

10}

Граничний обсяr моюива
кредиторська

заборaованiсть
на 01.01.20l8 (5{,

7) заrального фонду спецiальноaо
фощу

кпквк* кЕкв/ккк Найме8уФння

Затвсрдхенl
призначення

Кредиторська
заборгованiсть

на 01.01.2017

загальноrо
фонду

спецiального
фонду

ОчlкуЕаний обсяr

зобов'язань (4-6)

1зs 10 11
,l2

1 з 4 5 7

всього

кпквг кЕкв/ккк Найм€нуфння
Затвермено з
урахуванням

3MiH

KacoBi
видатки/
надання
кредитiв

Дебiторська
заборrованiсть
ва 01.01.20lб

Дебiторська
заборrованiФь
на 01.01.2017

Очlкувана
дёбiторська

заборrcванiсть
на 2018

Причини виникнення
заборrcваностi

Вжитi заходи lцодо поrашення заборrованостi

,l 2 з 4 5 6 7 8 10

всього

N9 з/п
наданпя

обсяr
видаткiв/
надання
кредитiв,

надання
tредитiв, хе

забезпеч€ний

акта в межах rраничного обсяry
нормативно.правовоrовжити дпя

споцaальний
фонд

нормативно{равовоrо акта



врахований

'l4.5. Аналlз упрамlння бюд2@тними зобов'я3аннями Е пропозицii lцодо упорядкування бюмотних Фбов'язань у 2017 роцl

граничному
обсязi (тис.

rрн)

граничним
обсяrом (тис.

rрн) (4€)

Украiни вiд
та кредитування

l 02 rрудня 2014 року М 1195 (Про затвердження Структури кодування лроФамноi шасифiкацГi sидаткiв Е кредитування

для бюметiв мiсцеюrc самоврrвування, якi не sФосовують проФамнФцiльовоrc методу) (зi змiнами).

Дироктор Д.партамовту

Начальник вiддiлу бухaалтерськоrc облiку та звiтностi -
юловниЙ бухrалтор

t5.eT1816:0ý:19
бщ.твi вп.т шliш вh 14.022016 l5а9:Ф

MaMiHa о. в.
(прiзвище та iнiцiали)

Бойко Ю. в.

(прiзвище та iнiцiали)

фбзз42з

4 5 6 7



БюджЕтниЙ здпит нА 2о18 PlK додАтковиЙ, (Форма 201s_3)

1. flепарmаменm eKoHoMiKu mа iнвесmчцiй бuконабчоео ореану КuiЪськоi MicbKoi
раdч (КМДА)

(найменування юловноrо розпорядника коштiв мiсцевою бюджеry)

2. Додатковi видатки / надання кредитiв загалькогота та спецiального фондiв мiсцевого бюдкету
2.1. f]одатковi видатки / надання кредитiв заrального та спецaальноrо фондiв мlсцевого бюджету на 2018 (плановий) piK за бюдхетнпми проrрамами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни

17.07 .2015 року Ne 648
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни 30.09.2016 N9 661)

27

квк

(тис.грн.)

код Найменування 2016 PiK (звlт) 2017 plK
(затверджено)

2018 piK (проеп) Обf рунryвання необхlдностl додаткових.коlлтiв заrальноrо
вlдповlдно до якоrо lcнye

фонду на2018 plK (обов'язкове посилання на нормативний документ,
необхiднiсть у додатковпх хоштах}rраничнии

обсяг
необхiдно

додатково +

1 2 з 4 5 6 7

271 01 60 Керiвництво i управлiння у сферi
економlки та iнвестицiй у Micтi Ки€вi 3 164,90( 4784,27t

2111 3аробimна плаmа 2 591,20a 3 921,51a

2120 Нарахування на оплаmу працi 570,70с 862,73,

всьог0 з 164,900 4784,2Tl

1)

сmяzнення сереdньоео зеробimку эа час заmрuмкч вчконання рiшення суOу про поновлення на робоmi вuн i с пос m ано dу,

еduноео соцiальноео внеску у розмiрi 22/о -обов'язховчй поdаmок на заробimну ппапry еid cyMu3921-5 muс.ерн.

проrрамп.

змiна вних показникiв, якi виконання бюметнот додаткових коlлтlв

у я кlцо кошти не у заходи, яких вжити для виконання

2.2. Додатковi видатки / надання кредитiв загального та спецiального фондiв мiGцевоrо бюдr<ету на 20'l9-2020 (прогнознi) роки за бюджетними програмами

та

N! з/п кпквг Найменування Одиниця вимiру Мерело lнформацii

2018 piк (проеп)
в межах

доведених
rраничних

обсягiв

2018 piK
(проект) змiни у
разi видiлення

додаткових
кощтiв

,| 2 3 4 5 6 7

2019 piK (прогноз) 2020 piK (проrноз)код Найменування

iндикативнi
проrнознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

о6aрунryвання нsобхиностl додаткових коштlв lз заrальхоrо фощу на 20'|9 l 2020 роках (обов'язхове посилання на нормативний доryменI вiДпОВlДнО ДО ЯХОlО lСffУС
необхiднiсть у додаткових хоштах)

полное

булч заmверdженi поспановою 25

посmановчв:

вчконання посmановч
28,05,2011 року по 19.О1.2017 року у

вuконання посmановч в часmuнi сmя2нення час заmрчмкч вчконання посmановч
за оdчн мiсяць-

скараа на посmанову KueBa по залчщена без змiн.
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змiна

якlцо

' Код програмноi класифiкацiТ

якl коштlв:

кошти но будуть рохах та альтернатrвнi заходп, яких вжити дJlя забазпечоння викоt|ання програми,

видаткiв та кредиryвalння мiсцевих бюджетiв, Струкryра якого затвердхена накаюм MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни вh 02 Фудня 2014 року М 1195 кПро затвермення Струпури кодування проrрамноТ класифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевих бюджетiв i Типовоl програмноi класифiкацГi видаткiв та кредиry8ання мiсцевих бюджетiвУТимчасовоi класифiкацii BlцaTKiB та кредиryвання для бюдлетiв мiсцевоrо самоврядування, якi не застосовують проФамно-цiльового методу) (зi

змiнами).

3. Додатковi видатки/надання кредrтiв споцiального фонду бюмеry

з.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитiв спецiшьного фонду мiсцевоrо бюмеry на 2018 (плановий) pik за бюдкетними програмами

у у

27,10160
Керiвництво i управлiння у сферi
економiки та iнвsстицiй у Micтi Киевi

2111 3аробimна плаmа
Нарахування на оплаmу працl2120

всього

2020 plK
(прогноз}, в

межах
довод9них

iвдикативнпх
проrнозних
показникiв

2020 piK
(прогноз),

змiни у разi
передбачення
додаткоsих

коштiв

2019 piK (проrноз)
в межах

доведених
lндикативних
прогнозних
показникiв

2019 piK
(прогноз), змiни

у разi
передбачення
додаткових

коштiв

Мерело iнформацaaОдиниця вимiруN9 з/п кпквкt Найменування

97 864 5
1 2 3

20'tE piK (проеп) пецiальноrо фонду на 2018 piк
(обов'язкоiе пЬплання на норматпвний документ, вiдповИно до яхоrо необхИнi додатковl

кошти)rраничнхй обсяr нообхiдно
додатково +

(звiт)
(затвермено)

Найменування

64 5з1 2

046зз423

Дирепор

Начальних вiмiлу бухгалтерськоrо
облiку та звiтностi - головний

бухгалтер

бюдхеrний запит 000011990 вiд 14.02,2018 15:49:З8
15.02.2018 16i05:52

MaMiHa о. В.
(лрiэвище та iнiцiали)

Бойко ю. в.
(прiзвище та iнiцiали)


