
Затверджено
Наказ MiHicтepcrвa фiнансiв Украiни

26.08.2014 м8зб

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

Киjвськоi MicbKoT ради1.7300000 Департамент окономiки та iнвестицiй виконавчою органу

(кпквк мБ)

виконавчого органу КиIвськоj Micbкoi ради (кмм)2.7з10000 Департамент економiки та iнвестицiй

(кпквк мБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

житлово-комунальнок) господарстваа 7316030
(кпквк мБ)

0610 Фiнансова пИтримка об'спiв
(кФквкх1 )

за бюметною

(найменування бюджетноj програми)

4.в та надання за звlтнии

Kacoвi видатки (наданi кредити)3атвермено паспортом бюдк€тноТ програми
загальнийспецiальний фондзавльний фондразом

8 97с 63 41
-3 029,33i25 545,76з _3 029,33728 575,10с 25 545,76з28 575,10(

5. обсяги бюджетноj проФами за звiтний

виконання судових

пiдпроФам та

28 575, 575, ?57316030

ВiдхиленняKacoвi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

3атвердя<ено паспортом
звiтний

бюджетноТ програми на
перiод

разом

1

Пояснення щодо причин вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд

загальний
фонд

9

спецiальний
фонд

10

разомразом

7

загальний фонд
спецiальний

фонд
а

бюметноj програми (2)

4

Np з/п

l 2

_3 029,337-3 029,33725 545,76з 25 545,76328 575,10028 575,10006,10
Фiнансова пiдтримка об'сктiв
житлово{омунального
rосподарства

7з1 6030

постановою
MicTa Киова вiд 11.1'1.20

м 826/10899/15 залишено без змiн
Киiвського апеляцiйноrо адмiнiстративноrо
вiд 19.01.2016 зобов'язано КММ звернутися

лов'язанi
встановленням тарифiв на
послуги на piвHi, що унемох{ливлюе
прибуrку, в порядку cTaTTi 31 3акону

послуги". Ухвалою
суду Украiни вiд 15.12.20'16

Ne 826/10899/15 постанову
суду MicTa Киева вiд 1,1 .2о1

ухвалу Киiвського
адмiнiстративного суду вiд 19.01 .2016
а справу направлено до суду першоl lнстанцll

Постановою Окруlt<ного
м.Ки€ва вiд 02.12.2014 у
залишено без змiн ухвалою

приводу вiдшкодування витрат
пiдприемства "Спецiалiзоване
налаryдхувальне управлiння N97",

у

КМР з приводу вiдшкодування витрат
пiдприемства "Спецiалiзоване
налагоджув€lльне управлiння Na7", що

7,

встановленням тарифiв на
що пов'язанi

1

вiд 15.
надiйшла до КМДА

чином рiшення що пiдлягало
на не



-3 -зРазом 28 28 ,l 25

послуrи". Ухвалою
Украiни вiд 15.12.2016

N9 826/1
суду 12.2014

киТвського
суду вiд 05.02.2015

справу направлено до суду першоa iнстанцгi
новий розгляд. Ухвала Вищого

Украjни вiд 15.12,2016 у
надiйшла до КММ 12.01

чином рiшоння у справi що пiдлягало
виконанню на сьоrоднiшнiй день не прийнято.

7

6- Видатки на реалiзацiю дерхавних/регiональних цiльових програм, що виконуються в MelKax бюметноТ

7. Результативнi показники бюджетноi та аналlз lx виконання за звlтнии

за звlтнии

Затвермено паспортом бюдхетноi
проtрами на звiтний перiод

KacoBi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

Поясн€ння шодо причин вiдхиленняНазва
реriональноТ цiльовоТ програми та пИпроФами

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

10 112 4 5 6 7 8 91

Усьоrо

ВiдхиленняNc з,h кпквк показники Одниця
вимiру Джерело iнформацii

Затвермено паспортом
бюджетноi проФами на

звiтний перiод

Виконано за звiтний перiод
(Kacoвi видатк],/наданi

кредити)

6 7 81 2 J 4 5

1 Забезпечення виконання судових рiшень
затрат

25545.76з -3029,зз,17316030 видатки на забезпечення виконання судових рiшень
тис.
rрн.

Рiш.Киiвради 'Про
бюмет Micтa киева"
на вiдповiдний piK

28575, l00

пояснення мlя( ими та

пiOляеало б вuконанню на сьо1оdнiLuнiй dень не прчйняmо.

продукгу
3BiTHicTb установ l,00с]Фq ],000|1| 7316030 кiлькiсть судових рiшень, якi необх|дно виконати |оо,



пояснення

мlж

тамlж поl(азниками

BHocтl
з2.47|21,72,889525.031гс- Розрахунок731 6030 середнi витраil на забезпеченння виконання судових

на HoBUUdoВuконано 2 з эапланованuх

66,РозрахунокВiдсоток виконаних судових рiшень до судових рiшен, що
виконанню7з16030

мlж та

о, фiнансування

на ноочйВuконано 2 з

Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацГi
iнвестицiйного проекrуВиконано за звiтний перiодПлан звiтного перiодуKacoвi видатки станом на

1 сiчня звiтного перiоду
спецiальний

фонд
Разом

фонд
Разом загальний

фонд
спецiальнl

фонд
Разом

загальний
фонд

загальний
фонд

спецiальнl
фонд

Разом загальний
фоtц

код Найменування джерел надхqджень кпкв

1з 14 1510 11 127 8 94 5 ь1

'l Код функцiонаЛьноТ класифiкацii видаткiв та кредитування бюджетУ вказусться лише у випадку, коли бюджетна проrрама не подiляеться на пiдпроrрами.

2 3азначаються yci пiдпрограми та завдання, затвердженi паспортом бюджетноi програми.
З Пункт 8 заповйеться'тiльки мя затверджених у мiсцевому бЙркетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проекriв (програм).

о.В. MaMiHa
Дuрекmор Депарmаменmу

Начальнuк вiddiлу бухеалmврськоzо облiку mа звimносmi ,
еоловнчй бухеалmер

09.02.ю18 l1:з8:47046з3423
00000911з Виконання бюметноi проФами за показниками 000009'l1З вh З1.01.2018 1Зi20:23

(iнiцiали та прiзвище)

Ю.В. Бойко

(iнiцiали та прiзвище)

з


