
Додаток 1

до Нацlональноrо полох(оння (стандарry) бухrалторс
облiку s доржавному coкTopl 101 "Подання фlнахсов

ькоrо
oi звiтвостi"

Дата (piK, мiсяць, число)

Департамент окономiки та lввестицiй Виконавчоrо орrану КиТвськоТ MicbKoi за едрпоуУстанова/бюджет ки]вськоТ Mi ькоТ де жавноl lHlc цlи

Орrанiзацiйно-правова форма господарювання Ор rан мiсцевоrо самоврядування
Територlя

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру rрн.

Перiодичнiсть. квартальна,

010,r4, м.Киiв, вул,Хроцатик, 38 за коАтуу
за копФг
за коду
за квЕд

кмдА
Державн9 упра влiння заrальноrо характору

Diчна,

первlсна ва TlcTb

знос

за розраху нками з бюджетом

за розр аryнками за товари, оботи, пOслуги

3ведений Баланс
на 01 сiчня 2018 року

Фо а Ngl-дс

28360
56419

коди
2018 01 l1

0463342 {
80391000 )0

420
01005
84.11

огак нець зв
пе lод

а початок зв тного
пе loрядка

од
Акrив

203221464771000
нансов акти ви

ocHoBHi засоби

е

81з6964441001первiсна BapтicTb ,1

1655967002знOс
1 010вестицiйна HepyxoMicTb
1011

121

222711,10
Немате lальнl активи

2941 101021первiсна BapTicTb
882291022накOпичена амортизацlя

10з0 2502410ит l-lнl в стl н цак п але нLlJeн вза р
1040овгостро koBl бiолоriчнi активи
1041пер BicHa вартlсть
1042накопичена амортизацlя

514,|536281050запаси
Виробництво

1 90поточнi бiологiчнi активи
5148861095 4702515

iьЪго за роздiлом l

1100
ll, Фiнансовi активи

овгострокова дебiтор ська заборгованiсть
1110числlвгост KOB| ф iHaHcoBi iнвестицii, у то
1,111и, KpiM акцiйHHi папе
1112капlталlорми участlкцli та iнmi

1120

11з0за наданими кредитами
,1 135за вида ними авансами

31121140ан няза розраху нками iз соцiального стра
1145зав р |I,1JHiMи розрахунками
11стьнваг0оксь б3ааочт ан еб т0нl пша 0 д
1155Поточнi ф iHaHcoBi iнвестицii

юджетних KOTIB тарозпорядник векв валенти
ондlв уержавних цiльових

рошо8i коцJти та

983361 160числl внацlо нальнiй валютi, у то в04971691 161(ас, ,l167
1 162казначействi
l loJановах банкiв
1165lноземнlи валютl

ти lкл н нв аевI ат нl tл хштико юб джет
1170едивOм казначейському
1175числi вановах банкiв у томрахунках в
1176нацlOнальнlи валютl
1177lноземнlи валютl
1180lншi фiнансовi активи

83361195aЬого за роздiлом ll
42з851200пi, витрАти мА Буrнlх пЕрlодlв

47532зб1300аланс

@

-Ir

497 130

BaHlcTbка за



-тlzггlFЕгь :iвlтного
перiоду

код
рядка

Fla початок
звiтноrо перiодуПасив

qa J1

52477i21464771400
lэлАснии кАпlтм ТАФlНАНСОВИИ РЕЗУЛЬТАТ

внесений капiтал
l

,1410
Капiтал у дооцiнках

)3-2969(142о 103182Фiнансовий рез льтбт
,1430

лiтал у пiдприOмствах
1440Резерви
1450 2502410Цiльове фiнансування

l949508,1495 4752069сього за роздiлом l

i

lвгостроковi зобов'язання

няll. зоБов,яз

l1500за цiнними паперами
,1510

за кредитами
1520iHmi довгостроковi зобов'язання
1530оковими зобов'язаннямиоточна заб roвaHicтb за довгост

поточнi зобов'язання
з9ý022в1540за платежами до бюджеry

1545боти, послуrиза розрахунками за товари,
1550за кредитами
1555за оде жаними авансами

163511560за розрахунками з оплати працl
,1565

1570

iншi поточнi зобов'язання,з них
,1576

за цiнними паперами
1120:11671595оздiлом llсьоrо за

нняll1.3АБ
,1600

1700Бутнlх пЕрlодlвlч. доходи м
49711з047532361800Баланс

аryнками iз соцiального стра ан ня

за sнутрiцJнilvи озрахунками

Керiвник

Начальяик вiддiлу - головний

за оз

С, l. Принада

Ю, В. Бойко

.ý

t
::/
ji\

i

пис)

R
:)

,/:;'

ý:: ! " -

дЕрi Ав},э
служ

,5 ) 
-jPABlrr,]ti

lrАзнАчЕйс
Би укрАi'ни

b!(oI

У М, K}'cýl

2J]829 сlч



до в.чlоюльфrо rcлmфi ldrц.p!y)

фпч. д.эЕDrоJу фпоЁ 101 '.lодriiя

Д9п.рr!мбнY .sономlrи в i{..стяцiй Вt(онаачо.о орrану KgIBcbBoI Mlcыot радн (Киi9сьхоI glсыоТ

сlч 2сff.*

ОргаsLJ6,r йно прв,ова фору5 rо.подарбваннr
opraв дерхавноlо упраопfiна ц
вщ еkономчноl дlялlноФl Дgрхавпо управп HHi Jаrальноrо rарбпору l9

20lB lill

rопOь Е ! 1PAalli,l ь ii
дЕрli ABHcI r Аз нАчЕ Йс ь l(oi

слу){Еи yKPAIH и
у м, r"гаl

ll, видАтки БюмЕту (коL]Jторису) зА Функцlонмьною клАсиФlкАцl€ю видАткlв тА крЕдитувАння Бюдl(Ету

наймонування показникlв код рядка
за звlтний Зэ анмоrlчний порlод

попgродньо.о року

2 з

загал 242о 1200537вб

о 243о

244о

Економiчна дiяльнiсть 2450 9516935

о 24во

нальаs rосподврство 247о 2554576з

24в0

й 2490

осбiта

яий захист та соцlальнв забезпечення 2510

ього 252о 15ý116484

Звiт про фiнансовI результати
эl2017 рlч

l, ФlнАнсовиЙ рЕзультдт дlяльностl
м2

3a аdаПоriчний псрlод полорбдньоrо
року

l

цlй
2010 15471з152THi ас
2о2ооди вlд вздання пOслуг

20з0

2040

2050

2080 15471з152в вlдобмlнних о ацlй

й

2090

2100

2110

212овдiбНg
2130веобмjнних операцiЙ

21loусьоrо доходlв вiд нообмiнних о ацlй
,t54713162

22оо

витрАти

Витрати за обмI ними опора
37з06з61221ои на виконання бюджотнях провит

222овит
22з0

224о

225о 92264з60

12s51o7212290

ви ати !а нообмlнними опб
2554576з2э00

2310ти за яеобмiнними 0пе
2554576з2r40за я€обмlпнями опера

1551t6,1842380

-40ззз22з90п

l



lll, виконАння БюмЕry (коtl]торисуl

i|l
3)

1 z 5 6 е е l0

доходи
Податховlнадходження 25з0

неподатховl надходж9ння 2б40

Доходи вд влаQностi тв riiдприсмницькоj
2541

мм iвiстратиЕнi збори Iа ллзтохi, доходи вiд
пекомерцiйноi rосподарськоi дiяльвосri 2542

LBuJi неподатковi надходжбння 2543

8ласв надходже*я бюджетних установ 2514

Доходи вlд олорацlй ] хапlrалом 2550

Офlцlй н l тран сфорти з ниI 2560

вlд орrанiв дерхавноrо управлlння 25в1

2570

Надходх{sння дерхавнхх цlльових фондlв 2580

Вадходженяя ПенсiйяоlофовдуУкраiни 2581

вадходхенвя Фонду ]аrальнообов'язхоЕого
д€ржавного соцiальноrо страхуЕанNя Укра]ни на

25в2

Надходження Фонду сочiального страхування
258з

2590

2600

витрАти
Оплаlа грацi l нарах/€анья на ]аробiтhу плаry 2610

Використаяня ToBapiB i послуг 2620

ОбслчговYвання борrових зобов'язань 2630

Поточнl т раiсферти J них] 2640

2641

Соцiальпе 3абезлеченвя 2ý50

2660

2670

26Е0

2690

BHiB 2691

2700

2,110

27во

Профlцит/дефlцит за звiтний перt 2790

lv. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмlнними опЕрАцlями

i
l
l
)

l ю в Бойю
Начальяик вlдд лу rоловний бц.аfrё

n aono" с }1pAalli,,i lr,;

дЕр\ АвнсI r А знАчЕйс ы(оi

"л 
ужБи у крАlн и

у м, Kl|crl

Га анаiо.lчний пOрlод
попер€дньоrо року

за звlтний
стаття

321

2820 21608797вит
2830 4778063ання яа соцiальнi sаходи
2840 10412897

5066042850
92264з602860

1295707212890

2 9 сlч i3,8



Устаl]ова/бlод)+(ет

Ториторiя

l,Pyx

Додаток 3

до Нацiоналыlоrо полQжсння (стандарry) бухrалтсрсьхоrо
облiку з дсржавноlaу сqктор i 101 "Подання фiвансовоi ]BiTHocтi"

Дата (piк, Mic

Департамевт cKoHoMiK 1 T;r iнпести liй [!икоltавчого органу Ки'iвськоi MicbKoi

ради (киjвськоl Micbko lд{]ржавноl адмiн iстрацli)
ш ЕвчI-нк вськиЙ 2-н I\1,кисвА

Форма N93-дс

коцJтiв у рсзультатl оп ерацil'аноiлiяльllостi

яць, число)

за сдрпоу

за коАтУУ
за копФг
за коду
за квЕд

-кодИ
2018 01 01

04633423

8039100000
420

01005
Е4.11

орган зац Йно-лравова форма господарюt]ill-iнi Орrав мiсцсвого самоврядування

Оргаllдсржавl]огоуправлil]вя КМдА
Вид окоtlомiчно'i дiяпьностi !сржапrr,управлiltня lаrалыlоrо хара{теру

Одйl]иця вимiру,грrl,
Гlсрlодичнiсть рiчна

зt}lт про р/х грошових коштlв
за 20'17 piK

Стаття

Надходження вiд обм нtlих операцlLi

бlоllжстlLi асигl]ування
]адходж еl]}lя вiд l]адаl1l]я поспуг (викоllаlll я рэ
надходх(енllя вlд прадажу актипlв

йшi надходжеllня вlд обмiнl]их onel)aLt lt

бir )

Надходження в]д необмiнних операt]iЙ

робiт)

податков надход)(снt]я

вит рати на виконанвrl бlоджетних проaрам

витратй па виtотовлеllнл продукц!l l! alrartB а п lслуг виlонаl]ня

ншl витрати
Усього оитрат вiд опср ацiйtiоi дiлльн ос,

Ч истий рух коштiв вiд опсрацiЙно'i д]r]ль

витратй з продажу акl ив l]

вш витр ати ]а обмlнllим и опсрацlяlйи

lЗиr рати за необм нвими операц iя ми
,равс(Рерги з lrих

кошlи TpaHccbopTiB ор гаl]ам державвого уп )аЕп]нl]я il]LLnx р ]l]iB

l]ш витр ати:lа llсобмil Iними операц ям,1

l-]адходжснl]я цiJlьоOого q]i)lal Lсування

llrJ] l]адхо,х)(е llLя

Усього,lадходж свь вiд iнвсстицlиноl lll,
ГJIlтратй i]a придбаl iня

ф наllсоt]их Ll]вестиL.l и

осllоt,]них засобlв
iнвсстиц йноi h]ерухомостi

lleM aTepla пь tlих актиDlв

tсзавер Lлених капiтальних lноестицlи

овгоотрокоllих бiологiчtlих активis

I

н ol;TI

ух коштlв у рсзультатl IH вестицlи l loi дiяr:ьностI
l-,]адходження вiд продажу:

d)iнаl lсоt}их lнвестиц и

основllих засобiв
iоqоr,,t r

__ ?q

попередн ьоrо року

за аналоriчн и й
перiодКод

рr]дка
За звiтн ий перiод

4з2

з000 1 291 67 зв9
з005
3010
30,15

з0 20

2554 5763

з100

надходження /]о державl.]их цiльових фоl]д в

п ибо м нl] хи о i\х Iе яl в еl] цнш д роджад

ьн ]cтlУсього ltадходжен ь вiд опсрац iйноl дiлп
В итр ати за обмil,]нйми опсрацlями

коtl]тй TpaHc(bepTi0, отр п а н ] яе ж 0] он огм lI в о а ] tlги а д р уд р

веподатковi надходженвя з02 5

з095

з 0з0

з 090

з031

з04 5

з04 0

lншi надходження

Ipa] lсферти з них

4906з9
1552 0 3791

з1,10

31 15

з120

129167зв9

2554 5763з125
з126
з130

4 9 0926з180
3190 15520407в

-281з195

з200

,321
ввсстиц Йвоi l]epyxoMocтi
rlсматерLаrlьних актйвLв

овгострокових бiологiчвих активlв

,,\22

3230

ин естпi хV цп талкаl]] ин хсl] з в р

707870

ГiI'В] зzзь
з240

a\2А 5

3250

7 0787 0

2о2644

4з8600з260
з265
з 270

Р'1

в

II

l



lвшi виrрати
Усього питрат вiд iнвестицiйliоТ дiялl,ttо :Ti

Чистий рух

усього llадход

коштiв вiд iввсстицiйн о'|' lliлг ьн эсr l

ух к()штlв у резу льтатl вансооо] лl,,льностl
Надход},еlIня вlд

поверl]е)]l]л kредитlв

отрймаl]llя позик

Ql рймаlli]л в дсоткiв (роrlлтi)

lllш llадходжеllltя
жснь оiд фiнансов оl' дiлл1,1lc cтi

Витрати на

падаl1llя кредитLв

поtашсння позик

сплату вlдсоткlв

lHu]i витрати

Кориryваппя
Усього питр ат оiд фiнан совоl д]яльност
Llистий рух коц]тiв вiд фil]аllсоЕоr дlяflьl ocrl
Чистий рух коштil] за ]оiтltиЙ nepioll
Залйt]]ок KoLr]T 0l]a поqаток року
Залиu]ок KolL] гlо отриманий

Залишок кошт в персраховании
Вплив зNlil]и валlотних кур сlв t]a зали1,]](]к кс ц]т в

Залишок кошт в на кll]ець року

'I-]адхслхсl]lrя в нz]туральвiй форм1

'Витраtи в rlаl уральнlй формi

l(ерiвник

Начапьl]ик вlддiлу - голоsний бухга]lте ),

С, I. Принада

Ю, В, Бойко

гопог,
,Е ),:lрдвI li,{h

Ав[, ci н АзнАч Ейсы ioi
дЕр\

эjiужь и укрА'iни
кубз|

\i,_' ": " .' |.'

--=-?-

Z]:029 сlч

}2в5

з290

66626
707870

3295

зз00
.lJUэ
зз10
з340
зз45

з з50
з355
зз60
з зв0
ззв5
зз90
3395
з400
з,105

3,110

3415
з420

8049

-281

8з зб

з425



н,,,l"","","." ..rояення (стандарrу) бух,ал!ерськоrо
lini*, 

" ""р*"""".у 
.efft opi 101 "подання фiнансово| зЕlтност!

Департамент економiки та lнвестицiй Виконавчоfо орfану Киiвськоi MicbKoT радИ (Киiвськоi Micbкo'| дерr(авноl 
Дата (plK, мlсяць, число)

Установа/бюджет aцiiJ
цатик, зб

за сдрпоу
за коАтуу
за копфг
за коду
за квЕд

адмiнiстр
Територlя
Органiзацiйно-правова форма rосподарювання opraH rо самоврядування

ня кмдА
iвня загапьноrо характеру

коди

01012018
о46зз42з

вOз9lоOOо0
420

0,1005
84.11Орган деркавного управлlн

Вид економiчноi дiяльностl
Одиниця вимlру,грн,
Перiодичн|сть, рiчна

ABJiidh;,F

Керiвник

звlт про влАсниЙ кАпlтАJl
за 2О17 piK

rс,
ДЕF'l Аан эi r rзнАчЕЙсь l(oI

z g сlч i],8
;lужьи укрАiни

м. к|,сэ | Форма Ns4-дс

С. l, Принада

РазомЦiльове
фiнансуванняРезервиКапiтал у

пiдпри€мствах
ФiнансоЕий

результат
Капiтал у
дооцiнках

внесении
капiтал

код
рядкастаття

г7520692502410
l03,|82214м774000йиu,rок на початок року

КориryваЕня
4010змiна облiковоJ попlтйки
4020ипра влення помилок
4030Iншi змiни 47520692502410

10зl8221464774090
залиtлок на початоккориrовании

року
Перео цiнка активlв

4100lBз басонвка осноно нI као )ц уцl(

4,110
незавершенихц!нка уцlнка

пiтальних iнвестицiй

412о
нематерlальнихуцlнка

активlв
ооцlнка

_40ззз241з0
вгостроковихнка уцlнка до

бlологiчних акrивlв _403з32
4200одтниIаз первзi тит циIп ц фдефро

421опiдприсмствах
iльшення капlталу в

602082422о _2502410зменьuJення капlтал ув
iдпри €мствах з247 198750з10,12454290 -25о241о

Iталп IкаiH виllJн Il -400085 4950819зl012454з00Разом змiн у кап iталi _29690з
524172243l0алиtlJок на кiнець року

Начальнйк вiмiлу - головний бухfалтер
Ю, в, Бойко



}--**,*,^""
сфцт буrrапср.ьюю оr] ry в д]!цаою(у
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Ресстр

рiчноf бюлжетноТ звiтностi ф, ЛЪ 2м

<<Звiт прО I{адходженнЯ та вl|корисТання коштiв загального фондуо

епа мент еко HoMlKIl та lliвести iй во кмр к
Головнuй розпоряdнuк бюdасеmнuх KotumiB

llo,la],oK I

ло листа ДКУ
вiл 02 0?,20l0 Ns I5-04/800-12060

Олиltиtlя вимiру: грн.коп

залишок на
кiнець звiтного
перiолу (року)

Першпй заступl1 ик директоl]а

Головltий бухга.';lтер

<_ l _5_>_сiчrrя_20 l 8_р.

I - -''1 MaMiHa о. В
(illiltiaли i прiзвиU(е)

Бойко Ю. В-l

i,

Nl з/rr кпк Затверджеtrо на

звiтlrий piK
Затвердхtеtrо rra

звlтнии
псрiод (piK)'

За,,rишок на
початок

звiтного року

надiйrпло
коштiв за

звiтний перiод
lK

KacoBi за
звiтний

перiод (piK)

l 2 з 4 5 6 7 9

l 73l0190 29 26з 500,00 29 26з 500.00 28 43j | 80.1 8 28 43з l80,l8

2 73l7500
J 73 t7500 lб l70 000,00 lб l 70 000,00 9 564 934.54 9 564 9з4,54

4 73l6030 28 575 l00.00 28 575 l00,00 25 545 ]62.98 25 545 7 бz,98

Bcbozo,tlic цев пй бюlасепl 74 008 600,00 74 008 600,00 бз 543 877,70 63 543 877,70

1 73l7500 l7 668 700.00
11 521 474.03 11 52] 424,0з

Bcbozo оdерэtсувачi
б юl эtсе пltt лuс ко ltt пliв

I7 668 700,00 |,l 52,1 424,0з 17 527 424,0з

рвом м/б + оdерJltувачa 91 677 J00,00 74 008 600,00 8l 07l 301,73 81 071 301,73

Разом по ycтaHoBl 90 964 400,00 74 008 600,00 8l07l з0l,73 81 071 301,73

llис )
(illitLiil.пи i прi]вишс)

,'tх
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i;";;; клl'сrфiкацii ведат*iв та (р€диryванвя для
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пер,одичнlсть квартальм,Еч!4
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за

(рк)
Надlйшло коuлiв за
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залишок на початок

9
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на звiтний pik

код
7

Екв таl
ккк 6

81 071 301 73з2 81 071 з01,7з
74 о08 600.0о91 677 з00.00010х Е ozr зOr.zз81 о71 з01.73редиrв

26 з86 860.1591 677 300.000202000 26 з86 860.,l5
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4 80э 900 00взабезпечення вlис 4 80з 900 00 ,|0 591 38з.75070212о 10 591 38з,75

працlНарахув 16 2,|3 400,00 564 706,7308022о0 564 706 7з
вико r 592 600 00090221оа нтаробпадапред 100222о

9194 152,01Мед 110223а 9194 152,01
п 13 190 800 00 8 589 з412а224о 8 589 з4
Оплата послуг ( з0 000 001з0225о
видатки на вiд 185 365.67140226а 1в5 365,67

345 000.00345 о00.00 1з0 180 96авид 150227о 1з0 180 96
2 о16 5д2з2 з00 001602271 2а16-54

4 500 00 5з 108.17анаопл 1702212 5з 108 17
108 200 00танео а 18022,1э

нерпlоплата ел 190227 4
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2 050 000 002 050 000 002э02281 1 570 001 570 00
ро
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32

26о241о
Обслуговуванвя вв шнlх бор rових зобоБ язавь

27о242а 43 о73 187 о14з 073 187.01обсл 46 24з 800,о02ао26о0
4з 073 187 0143 07з 187 0]

46 243 800 0029а2610
300262о

Г]оточнl тра
з1026з0

ав та мlжнародним
рти урядам lноземних

ор
тра

з2027оо
Соцi альне забезпечення 330271о
вЙлата ленсiй r допомом э40212о
Стипендii з5027зо 1 019 870 82] 019 870 82
lHmi виплати васеленню 2 807 400.00з602800
iншi поточнi видатхи з70з000Капiтальнi видатки

з80з100
ння ocHoBHoro капп з90з110овет дна предоб адпридба 400з120

Фа )придбаiталпка 410з121ба )цт ( ридiTaлка буд А2оз122iнших об'сктiвбаб рид(капiтал 4з03130
440зlз1

)(фокап 45031з2lнших об'€ктiвъпiтальний 460з140
Ця та реставрацiя 47оз141ндфо 480з142
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490зl4зicтopii та а
500з150

ез acl рв р€зеАСтворенн 5103160валзбаприд 5203200
ферти 5з0з210

капiтальн!
ан зацl(удп 540з22оаорrатрансферкап
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органiза 560з2до
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5804110

iв кредрНада Ейсь,iо],: Авн ?I rqзнд
590411,1

анам державного у к.".с'Fм
6004112становам,органlзацlямНадання кред 610Аllз

и-(11вна лр1над 6204200зовнiчrн€ l(
бз0 х4210 хххнадан 45 195 900,00х405000

lншi видатки ý509000
зподiленi видаткине

1заповнюсrьсярозпорм
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ьного фонду (форма N9 2д, N9 2м)
про нrлходження та використання kolll

Звiт
TiB загал
за 2017 р.
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вOз9100000

42о
Департамент економiки

за СДПРОУ
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уванняОрrан м iсцево

H"::",lт#:ffff **,*".:,T-:T,fr Ёff,;;",.*редитувэкqя

i:ilfl"T""fr;]'""oi басифiнацii видапlв та (ред9ryвавsr

кита iнвестицiй ВО кмр(кмм)
73 Департамент e(oнoMl по розпорядкику по ресстрацiйнйм

2 9 сlч 21з

деожавно.о бюджету
i;:;;;;Jй.оi вiдомчо] масифiкацi, видаtкi€ ra

;r:"""".ji""Н;'"'.r.:ЖiЪi_.,u.*"*,.,.хр€дитуванвя
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.п5.ибiвцП видапiв т, хредиrуваffня iGu,виI бюдхетiв /

;j:,;;;' -*лТi"оi-цil вид,пiв ta kр,диry,аiня для

ilil?ii'i,,J.,Б.; самоврядувавня, яri ff€ !астосовуюъ

про.рамно_цlльового l!€тоду'

гър,одичнiсrь iварталца,дц!а

гопсa ,Е },xPABlliilH а
Ер\ Авнэi r цзнАчЕЙсь:iот

Одиниця вимlру ФR, rоп

,\надiйшло коштiв за

звтний перiод(рiк)
залишок на почато(

а1

код
ккк 65 бз 54з 877_70з бз 54з 877,7о2

тц оов ьоо.0074 008 600,001 010 бз 54з 877_70вз из Bzz.roвадвида
26 з86 860 l5?4 008 600 .00020 26 з86 860_120о0
21 608 797_2626 412 700.00030

'1 
608 797.262,100

21 608 800.00 21 608 797.262r ьов вOо.00iол 040 21 60в 797,262l10
21 608 а00 0ооплата 05о2111

4 778 062,89обtrна платаз 060 a778 062.в92112 4 80з 900,00 ,10 591 з83-7 5Гвоз эоо,00Г2.UJове 070 10 591 з8з-752120
564 706 7зiб 2lз 400,00ц1аату раана р 080 56а 706,7з22оо

592 600.00вико вpl 090221о
, обладнПр 100222а

0194 152,01вМед 110 ъ 194 152 0122эо
8 589 з4б190 800.00Прод 120 8 589,342240

з0 000,о0Оплата посля л ) 1з02250
185 з65_67140Вйдатки а l85 з65.672260 а5 0о0.00 1з0 180,96з45 0о0,00аВида 150 1з0 180.96227о

2 о76.542з2 з00.00]60 2 076.542271 Ф 108 174 500 00170аматопл 53 ]08,172272
108 2о0,00ннао 180227з

ерriiо 1902274
2002275
2102276 бз8 57о,00бз8 570.00iо

2 055 000,0022о22ао бз7 000 00бз7 000,00
заходи по реал

2 050 000 002 050 000 002з022а1 1 57о 001 570 00
роLд

5 l)00 о05 000 0024о22в2фriональнихдержавн"хкl-.ем заходи
2400 250
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26а241о
25 545 762-9в27оборОбслуrовув

'5 
545 762.982420

ъ 57510о,00Обслrов бiш боргов 28026о0 25 5!5 762 9825 545 762 9а
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зо0
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27оо
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! 019 870 82Стипендii з50 1 о19 870 8227з0
йоz цо0 ооз602800
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капiтальн з80з100

Придб з90з110
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410)6 (уд,кап з121
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4з0капiтальне 3,1з0
Капirальний peT 440зlз1(
к 450зl з2

460обк зl4о
цi 17о3,141

480(при
э142

490оба зl4з
icтopii та ара 500з 150

510впСтвор з160
520п 3200

iпка 5з03210
540

ац| )рга(пипр з22ов i вiH рyTrp
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прс надходження та використання коtл ьного фонду (форма N9 2д, N9 2м)

та iнвестицiй Виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвсько'i MicbKoi державноl за еДПРОУ

за копФг

Звiт
TiB загал
за 2017 р.

Департамент економiки
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о46зз423
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Надiйшло KotlтiB за

звiтний перiод(рiк)
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ва звiтний piK

код
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Звiт
про надходження та використання коtлтiв загальноrо фонду (форма

за 2017 р.

Департамент економiки та iнвестицiЙ виконавчого органу Ки'iвськоi Mict'кo[ ради (Киiвськоi MicbKoi державноl
адмiнiстрацii)
010lи, м.КиiЪ, вул.Хрецатик, Зб

N9 2д, N9 2м)

за еДПРОУ

за копФг

о46зз423

80з9l00000
11о

Орrанiзацiйно-правова форма rосподарювання
Код та назва вlдомчоi масифl(ацii видапiв та (редиryвання

д€р авноrо бюдхеry
Код та HarEa проrрамноi класифiкацii видапiв та щ€дитуваная

oPrан мaсцевоrо самоврядування

державно.о бюдхеry
Код та назва тsповоi вiдомчоi <ласифiбцt| видапiв
Федиryвання мlсqевих бюдхетiв

та 7з департамент економiки та iн8естицiй во кмр(кмдАl

код та назва про.рамноi fiасифiкацп ви4атк|в та кредитування
liсuевих бюджеПв iход та назва Типовоi про.рамflоi
Фасифiiацii в.датхiв ra (р€диryваннr мiсц€виt бюдIеПв /

Тиччасовоr класифi(ацП видаftiв Е {редrrуаання для
бюджепв чiсцевоrо сачоврядування, ,xi не fiсlосовують
проfравно_цiпьового м.тоду)
гlецодgчнiсrь: (вартальна.еч!д
Оjиниця бимlру rрi юп

7з160з0 Фiнансова Пiдтримка o6"€KiB Х(итлово-комlлlальноrо rосподарства Iю розпоряднику по ре€страцlиtrому
рахуику

<ЕКв таlаб.
ккк

з
на звlтний перiод(р|хf

5

залйulок ва початок

6

НадiйUrло KoUjnB за
]вiтний перiод(рiк)

1

перiод(рlк)
заляшоl( на кiнець

звiтноrо перlодЯро,(у)
9

Видат ки та надання кредитiв - усьоrо х 010 28 575,100.00 28 575100,00 25 545 762,9Е 25 ы5 7Б2-9а

2о00 020 2Е 575l00.00 25 545 762,98 25 545 762.98
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Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду (форма

за 2017 р.

Департамент економiки та iнвестицiй Виконавчого орrану КиЪськоТ мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoi дерх(авноl
адмiнiстрацii)

Nч 2д, Ng 2м)

тёрgторiя 01044,м,Киiв,вул-Хрещатик,36

эа СДПРОУ

за копФг

046зз,l23

8039l00000

12оОрrаяirацiйно.правова форма .осподарювавня
Код та наlsа.iдомчоl хласифlхацll видатRiв la нредйтування
деряавноrо бюджеry
Код ta яа]ва про.рамно!' шасифiчацii вrдаtriв та хр€дйryв.ння
держа.ноrо бюджету
Код та в.]эа тхпо.оi sИомчоi {ласrфiЕцПi ввдаткiв
хр€дхтув.ння иiсцевrt бюметiв

Орган мiсцевоrо самоврядування

Та 7З Департамент економiки та iнвестицiй ВО КМР(КММ)

Код та назsа проrрамноi хласифiбцii эядат{iв та кредЕryванкя
м,сцевиr 6,одfеtiв ((од la Harвa Типовоi про.рачноi
U!асифiхацii вtдаткiв та хред,ryвання мiсцеsrх бюджетiв /

ТпIчаGоsоi у.ласиф|*цi|' 6,датIiв т. Фед.ryФаня для
бюдяеtiб uiсц.воrо с.моврядування, яri ве з.стосову.оть
про.раqно,цiльо9о.о меrоду)
Пёр,одичн,сть хвартальнарýд4
Одиниця вимiру грн коп

73'i 7500 lншi заходи, пов"язанi з е{ономiчною дiяльнiстю по одержувачам

kacoвi за звtтний
перюд(р,к)

залишок на кlнець
звiтного перlоду(року)

<Екв тrаб.
ккк

код Затвердхено затвердхено
на звlтний перюд(р,х'

залиtлок на почато( надlйuJло коцлiа ээ
зslтний пегrод(рiк)

6 7 6 92 з
17 527 124-оз0,10 17 668 700.00 17 527 424.озхВидатки та надання кредитiв. усьоrо

17 527 424,оз 1z 527 424.оз2000 020 ,l7 668 700.00
2100 030Оплата працi i нарахування на заробiтну маry

мо211оОплата лрацi
2111 0503аробlтна ллата

0602112Грошове эабезпечення вiйськовослухбовчlв
2120 070 lНарахування на оплату працi
2200 080Вихористакня ToвapiB i послуr
221о 090Предмети матерiалй, обладнання та lнвентар
222о 100Медикаменти та перев'язувальн матерlали

11022э0Продукrи харчування
224о 120Оплата послуг (крм комунальних)

::----rг( плаr.rt-чпБl Б_.225о 1з0В9цатки на вцрядхення
л оUл'f t.-.,.,.-226о 140видатки та заходи слецlального призначення

,150227оОплата комунальних послуг та енерrоносiiЪ
2271 160оплата теплопостачанl1я
2212 17ооплата водопостачання та водо€lдведення

180Оплата елеrrроенерпl
2274 190Оплата природноrо rазу
2275 2о0Оплата lвших енергоносilв с J r.,l r {.r.'2276 210Оплата енергосервiсу

22во 22о

2зо22в1
розвйтху по реалlзацllДослцх(ення l розроб(и,окремl jаr:оди

дерхавних (репональвих) програм

22а2 24о
oKpeMi заходи по реал rацl] деряавних (репональних) проrрам, ве
вiднесенl до заходiв розвитку
Обслуговування борrових зобов'язань 2400 25о
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Звiт
цrтiв загал

за 2017 р.

i],rn,o{ r

,,".,:;;_;j..,,';,,",,," ."-,,,"",,,,,оосова}оь, ",l,"dro,o
;:, ,.-. ,, " ,,;;"".,.. гn,yBJrio ,г,н- , ooll гу,I

ьного фонду (форма N9 2д, N9 2м)
про надходження та використання ко

Департа мент економiки та iнвестицiй Виконавчого органу Киiвськоt Mict,кoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноl за СДПРОУ

за копФг

046зз42з

80з9100000

12в
здмiнiстраuii)
01044, м.Киiв, вул Хрецатик, Зб

Орrан мiсце
оDrанirац,ин о,правова форма rосподарюв'ння
а*,;;;;;; ;й.",". *";сифI{ац,i вмда?хiв та хредиryвання

деожавно.о бюдаеiу
i;1;--;;;"-й*";.оl басифiкацji видапlв ta rредиryвання

деохавноrо бкцжеry
код та Hatвa тйповоt вtдомчо, баффisацП видатsiв та

ш)едитtaваня, мiсцевиt бюд8,тi9 
_

ж;;'";;;; *.*-,ol н..!асиф(ацii вrцапiб та,Федитувзння
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050211,|

0602112г
212о

0а022о0йстання ToBapiB,послуr
221о 090апи обладнання та lHBeHTap
2220 100tъд,*а"""." rа n.peB'"

1]022з0
12о224о

2250 1з0 lH
1402260
150z270

22?1 160оплата tеmопфтачанвя
2212осrачання ra водов!лведенRя

180221зоплата електофнерr i
19022т4Оллэта природного.азу
2о022'l5ОлЕта lншиt енергонос в
2102216 ,t

3сlч
2zBo 22о

22а1 2з0еэлiзацli деоевни х (ре.ональниI)

250йЪорrов"х зоOов'язань
260шн,, бор.овйх зобо€ язань

242о 21ованвя ]оен!шн r борго5их r
2а02600поточс i тоавсфё рп
29026r0

з002620
органам дерхавноrо управп нн

26з0 з10



виплаIа.енсй допомоlи

212a

lHtr! ваплаrи васелен|ю 27з0 з50
2800 збс

прgдбанiя о.lовноrо капlтму

з110 з90
Кi!пiтальнё будiвн'цво {придбання) 3120

кап тальне будiЕництво (придбаiiя) житла з121
Кап,тальвебудiзництво (придбання)iншиi об'сп]е з122 А20

зlз0
капlтальний р€монт мrловоrо фонду (примlцень з] з1

Капirальний р€ионт i|Фих о6'еfr в эlз2 450
рекоясyрукц,я та рёсъвр.цiя
О.. о{с t ру. ц|я ,,тпово.о Фнrу , прим,цень) з,l41

Реiонструюriя та реставрац,я iнших об'сктiв зlА2 480
Реставрац я паg ятоR культури

створ€ння дерювних зэпэсiв i реФрЁ,6 з150 aо0
Прйдбанняземлirа немаrер€льниха(тивiв з160 510

капiтальсi TDaic.lвpв з200 52о 1 030 900,00 974 зl9.60 gla з19.60

-апllалькlрансфеЪiипiдпри.мствам(устанобам,

о.,аFlац,ем) з210 5з0 1 0а0 900.0о 97l з19 60 97,{ з19.60

Каппальнl тра{сф€рrи оФаiам державноrо лраsлiння
х22о 5,40

RNальNi траrcферти урядам lноэемни! дерхав та
м]хнаоолним орrан зацiям з2з0 550

капlrальнr транdDерти нафлеlню 3240 560

ВнУ1рiш€ хр.дrryвавня 570

Нщання BHyYpi@ix rрёдитiа 5ао
вадання Федитlв орrанам дерхавноrо управлннс

590
Гаданняrредйriвпiдприемстбам,
усrановам.орrанiзацiям 4112 600

надакня,нших в|утрiшяiх (редиriё 610

Зовнiщс Ф€диту€ання 620

вадання зовпiшнiх Федит,в 4210 630
5о00 х

Начальни( siддiлу - fоловний бухйтер

головнЕ упрАвrllнна
дЕр)t ABHoI rцзнАчЕЙсы(оj

;лукБи укрАiни
y",J,, :

2 9 сlч 2]з

ла

Ю, в, Бойко

-l

l
j

l

.

_:_

-/-
с,r?



,IIсl,ца r tlK 3

ло JIисr,а l[Ky
в|д 02,07.20l0 N9 lj-04/800-12060

Ресстр
рiчноI бюлжетноi звiтностi за ф. Nt 7м

<<Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами>)
за зага_пьним фондом

(,lагаIьций/спсцiшlьноr о r|xrHly)

епа мент економiки та iнвести iй во кмр
Головнuй розпоряdнuк бюdасеtпнuх Koutl1,IiB

N1)
,J/11 кIIк

Дебiторська,]аборl oBaHicTb Крели,горська ]абор! oBaHicTb
Зарссстроваtti бюд(стIli

t|liHaюcoBi зобов>язання lla
KiHcttt, звiтного гrерiолч

lra почаlок року lla зв|,lп},лаry lla зBlT xy ла1),

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2
l 7j l0l90 42 з84,66 56 4l8.60
2, 7j l7500

7з l60з0
Bcbozo мiсцевuti

бtod;ltceltl 42 384,66 56 4l8,60
I 73l7500

I]сього одер,]iувачi
бюlдiстlulх kolx гiв

Ра]ом по
ycTallo8i 42 384,66 56 4l8,60

одиrtиця вимi п. ко ll

гопо8нЕ упрАвпlнн я
дЕрх ABHol rцзнАчЕЙсы(оi

слу}кБи укрАlни
У "., " .'

llерший заступник директора

Головний бухгалтер

<_l5 > сiчr,rя_20l8_р.

: ,, \

\

fl l,il

MaMiHa о. В
(iIiilliали l lIрi]I}иtце)

Бойко IO. В. ?9сlч2]18 Й-
lI}tc) (irlirliarrи i rtрiзвиutе)



звiт
про заборгованiсть за бюдя(етними коt,Jтами (форма 7д, 7Ml

на 01 сiчня 2018 року

Департамент екон омiки та iнвестицiй Виконавчого орrану Киiвськоl MicbKoi ради (КиТвськоi Micl.Ko'l дерх(авноi адм| нiстрацi]

01044. м,Киiв, вул.Хре щатик, Зб

.. Форчi .оспфрюбаннi

{од ra i.за. вЦсцчо, Фасgфk,цп B@.rKiB ra
rан м сце вого самоврядування

7З Департа й та iнвестицiй во кмР(кмдА)

7З1O1s0 Керiвниц rвo iуправп|нняу

Фщоr (пбФi6{. пцlP.сл,fr )

L

Кредиторща забор.Фан,сrь
Дебiiорська Фборrое.в,сrь

кЕкв

0lo
56 418,60020 42 з84.66

Видапи - усього ва 56 418,6042 зв4 662000 0з0числi: Поточнi видапи
0402100
0502110
0602111

2112 070
г бе

0а02,12о
22со

4? ]в! 66:210 100

,42 зв4.66090
56 аl е 60l

г-:
110222ом

22за 12о
1з0224о
]40225а

226о 150
1602210Оплаrа (омунальнихпосл

2211
1а0

о 190
2002214
210
22о

2275
22'lб

2з022во

2,1022в1

2502?в?
2400

242с
241а

260

2вс
27а

2902600

1$



1

aф, rlirйбфi,.

шзе.лих леряао ta
262а з10

320

в

lпшiвипмти населенню
lншi поточнiвчдапя

Керiвни{

Началькик вlддlлу, головний бухгалт

26з0
21оо зз0

з,!02710
з50
з60

2]2с
27з0
2800 з70

з60з000
]g0з100

400
a10

з1,10

зt20

Капiтальне будiаницr во
вицсо Фридбаь"i)

500

А2о

490

rз0

4в0

!50
!60

'я !й купыури, ,сI ор,l ra
з1! з

1121

зl42

з122

э141

зlз0

зl4о

зlз1
зlэ2

510 I-5r0l

;
Бf;
t-57o-

п

рrи ор.анам дерка

з150

з2з0

з160

з22о

з200

з210

о

о

С, l Принада

Ю. в, Бой,(о

гопоЕ,:Е )
EPl ABHoI r

lnPABtlirlH я 
.

qзнАчЕЙсы(о|д
;;1ужьи укрАlни

у... ., a ,

? s сlч 211t

з--



квк 073

ДебitltоDська забопzовttп ictltb crlta,!ojl на 0l сiчtlя 20I8 ooKt,

ellп l1rолrеl!t, eKollo-.l lKll lrla lпвесп,,r u i й B rl Kol!aa|,1 ar.,l) о. кмр к,

кФк 73l0l90

Головrlиl"l б), хгалтср

/"--
lO. В- Боliко

кЕкв
cvNla tаборг лата tlрIlч1,1l,! l la lBa oPI aHiзallii,

l якоIо llc lакillчеllо

norpa\yllkn
ycboto

1 .l ) 6
,7

22l0 56 4l8,60

49 790_60

I p},lcllb 2()l7p

llcpclllIjlaтa пср l(1_1llчll|l\ tll1,1allb ll l п!д!ll poK], lla

20 t8 PiK. uкl niлHccclli до Bltтpal ,lаiiбутlliI t|cpioлlo,1a

сtlllсуlо,lься rra (lакr,llчtti Blllpal]l lltомiсячllо проlяl,ом

роý- }'JU ll lЗ "Укрпошm" ]()l8 piк

6 628,00 lт)}n(llb ]0I7p

псрс,rrlлата псрitr:tlrчlrrrх пlrлаlrь п rly-rrri 20l7 рок1, lta

20l8 пiк. uLп Bi_лlccclli ;ro lllllp.п \,1iil;} llli\ rrcpirlriп r:r

спl!с)l(угьс,l Ill фапrlчlli ltlгФaт|l Uк}мiсячlIо проl,яIом

року,

Kl I "l]счiрlliii Kllin" 2()l1l piK

Раrом 56 4l8,60



Департ аментекономlкитаiнвестицiйвиконавчоl-оорrанУкиiвськоiмiськоiради
цil')(киiвськоi Micbkoi дерrкaBBoI адMiHicTpa

3алиl,!ок KotUTlB в установах банку
Nc

Найменування установи

] 0000000000 00TalB
1 0,000,0000
2 0,0000,00,00

\
i'\ о В, MaMlHa

Перщий засryп в|( дирекrора

Начальних Biмiлy, rоловний буtrаптер
l

j
ю в Бойко

гопa^ i:iPдB,i; ,]н lдЕр,. лвн]ir
aлужБи

А знАчЕйсь!iоi
укрАlни

у м. кl,a]

29 сlч 1lч



Довiдка

Департ

про дебiторську заборгованiсть за видатками
на 0'l сiчня 2018 року

амент економiки та iнвестицiй Виконавчого органу Киiвсько'i MicbкoT ради (Киiвськоi MicbKoi дерrкавноt
046зз423

в039100000

42о
iH icтpa цi'tl

за сдРпоУ

адм
01044, м,киlв, в л.Хре щатик,36

Ор rан мiсцевоrо самов ування

ппобоi ваоячоi ба,и
нiсц.gиt бюдх.пв

оа€ова форма rо.под,рюваннi
вiдо чо| хл.с.фir'цП видапв та

{вартальва. рч.!q

7З Депар омiки та iнвестицl й во кмр(кмдАl

фондоg (поrрбне пИФёФ,ти),

Начапьник вiддiлу - головний бухrалтер

с,l Принада

ю, В Бойко

г(:ia. :sг, , al )i
;;;ужв

PABJ;i,lb;]
улзнАчЕЙсь:(оl
и },крАlни
, к},с ?l

2 9 сlч 2]1$

Дебторська заборгованiсть на кiнець звiтноrо п€рiоду (року)

Дебiторсьlс заборгованiсть на

почаrо( звlтноrо року

давностi якоi минув

Списана дебtторська

отя.ом звiтноlо роху

10

дебlторсь(а
заборгованiсть э

простроченим строkом
позовно; давносrl, що

вастав прота.ом заiтного

давностiякоi микув
Е7

кЕкв

65

Коди
б6

ф
фi(т6 т6

з2 56 4]в 60
1

42 зад ьб 56 4l8,607з10190
{2 э84.66

аa9



Додаrоr 20
до Порядrу складаьhя бфдхоrно, rЕlпосп рO]порrдниrвму та

одбоtувачами 0юдtетниt roUJTiB !зiтнOсп Фоiдвми

:1".хЁ:ffi i;fi :::тд:,,;lтоrо 
фц Ельноrо i понс йhо,о

Довiдка
про дебiторську та кредиторську заборrованiсть за опер_ацiями, якi не Еiдображаються у формi

N9 7д, Ne 7м'"Звiт про заборrованiсть за бюджетними коцJтами ",
на 01 сlчня 2018 року коди

Допартамонт вrовомlки т! iввостицiй вl.конавчоrо oplaнy КиiвськоI мlськоj ради (КиТвськоi

мlсыоi доржавноi адмiвlстрацtl) за 0дпРоУ 0il€3з423
8039l00000

120

Установа
Територiя 01044, м,Киlв, вYл,Хрощатrк, З0 эа коАтУу

орrбнiзацiйно.правова форма господарlовахня

Код вiдомчоi масифiкацIi видаткlв та хредиryвання
дерх(sвного бюджеry

код та ва]ва тяповоI вiдомчоi класифlкацIi видаfiIв та

кродиryвання мiсцевих бюдr(етiв
периодичнlсть (вартальна.рц!д

ОдиRиця вимiру rрв коп

допOмOга по тимчасо непрацездатностl,
загilностi i пологах, на поховання

Корiвник

Начальник вlддiлу - rоловний бухrалтор

opraн мlсц€воrо само

73 Д9ларrам9нт економlки та i й во кмр(кмдА)

С, I Принада

ю, в Бойко

на кIноць ]вlтного п9рiоду(року)Нs початок звiтвоrо року

кредит

5

деботхрOдит
код

рядка добёт
на]ва показникiв

20 з11,2820 з11,281166,56010

011

допомоrа 1 компенса
пострах(дали внаслiдок ЧорнобильськоТ

якl
Допомога i компенсацii г адянам

ц, громадянам,

кат офй
20 311.2820 311,281166.56о12

020
0з0

031

lрошовими документами, ма
цiнностями та iншими депозитними

ках

возрахунки за 0пера ями з внrrр

а ки за депози
терiальни(и

0пе ацlями

ачiзапасiвпе
иопе

з

040
залишках ко вна

lнша заборrованiсть
том числl

041
042

r r,, a: lPABl ri,]043
r АзнАчЕпЕf 'i ; at':044

ьи укр; jly)t
045

у046 L-,_-
041
048
049

lТdч r,,o
хх

050

тн ми йн т азавак заит0ед рр
ик о агазв на облне рзобов'язаннлм

казначейства
060а ки за iнч]ими опе ацlями

то
061ки з делOнентамиа
062
06з
064
065
066
067
068
069

2о J11.2Ez0 з11 zб1 166.56070

09 сiчня 2018 р

а

0J\и

а


