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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку в державному секторі 101 "Подання фінансово1 звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Установа/бю жет Апа~~т вик~навчого органу Київради (Київської міської державної за ЄДРПОУ

д адмIнIстрац11)
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Органи місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління Обласні, Ки1вська та Севастопольська міські ради за КОДУ
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна.

Баланс
на 01 січня 2019 року

u

КUJ..ІИ
201s Іо1 І 01

37853361

8039100000
420

01004
84.11

Фоома №1-дс
Актив код І На початок звпного ма КІНВЦЬ ЗВІТНОГО

рядка періоду періоду
1 2 3 4

І. Нефінансові активи - -Основні засоби: 1000 16110843 18581509
первісна вартість 1001 24 168 772 26 916 926знос 1002 8 057 929 8335417

Інвестиційна нерухомість: 1010 - -первісна вартість 1011 - -знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 20 658 20 658

первісна вартість 1021 20 658 20 658
накопичена амортизація 1022 - -Незавершені капітальні інвестиції 1030 67 285 257 128 959

Qовгострокові біологічні активи: 1040 - -І первісна вартість 1041І - -накопичена амортизація 1042 - -Запаси 1050 2 579 440 4 162 510
Виробництво 1060 - -Поточні біологічні активи 1090 - -
!)'сього за розділом І 1095 85996198 22 893 636

11. Фінансові активи - -
ІQовгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
ІQовгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
~кції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість - -

за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 - 111 896
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 42 658 25 950

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
11 рошові кошти та 1х еквіваленти розnорядниюв оюджетних коштів та

- -ІЦержавних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в: 1160 2 562 44475
касі 1161 70 70i j казначействі 1162 2 492 44 405- установах банків 1163 - -
дорозі

' 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на: - -
єдиному казначейському рахунку 1170 - -

рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом 11 1195 45220 182 321

ІІІ. ВИТРАТИ МАИБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
Баланс 1300 86 041 418 23 075 957
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Пасив nu.ц ІІU 11v-.u IVR ПСІ ІШ1"ЦЬ ~g, , nv І U
рядка звітного періоду періоду. . --,- ,,_ ., ..І. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИИ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал 1400 17 568 001 21 673 986Капітал у дооцінках 1410 - -!Фінансовий результат 1420 1 168 960 552 039Капітал у підприємствах 1430 - -Резерви 1440 - -Цільове фінансування 1450 67 285 257 128 959!Усього за роздІлом І 1495 86 022 218 22 354 98411. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - -Шовгострокові зобов'язання: - -за цінними паперами 1500 - -за кредитами 1510 - -інші довгострокові зобов'язання 1520 - -Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1530 - -Поточні зобов'язання: - -за платежами до бюджету 1540 2 858 7 626за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 564 672за кредитами 1550 ' - -за одержаними авансами 1555 - -за розрахунками з оплати праці 1560 11 798 104 270за розрахунками із соціального страхування 1565 2 052 -за внутрішніми розрахунками 1570 - -інші поточні зобов'язання,з них: 1575 2 492 44 405за цінними паперами 1576 - -!Усього за розділом 11 1595 19 200 720 973ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -IV. ДОХОДИ МАИБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -і· Баланс 1800 86 041 418 23 075 957

Заступник керівника апарату Д
' · ис)

Є. В. Ситніченко

Заступник керівника ~оара,у- "'"'"'""'~
управління - головнии бухгалтер ,

(підпис)
Ю. П. Пахаленко
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Установа/бюджет

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИИ Р-Н М.КИЄВА
Організаційно-правова форма господарювання _О_,р_га_н_и_м_Іс..,ц'-е_в..,о_го_са_м_о_в~р_я'-д~у_ва_н_н_я _
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
Вид економічнот діяльності Державне управління загального характеру
Одиниця еиміру: грн.
Періодичність:

дпа~'! виконавчоrо органу Київ~и (Киі"вськоі міськоїдержавної адмІніс_!Раціа_

проміжна,

КО.цИ
2019 101 01

37853361
8039100000

420
01004
84.11

Стаття Код рядка 3а ЗВІТНИМ За аналог,чнии період попереднього
період року1 І 2 3 4доходи

. .
Доходи від обмінних операцій

. .
Бюджетні асигнування

2010 103 468 816 109 454 371Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 . .Доходи 'від продажу активів
2030 . .Фінансові доходи
2040 . .Інші доходи від обмінних операцій 2050 . .Усього доходів від обмінних операцій 2080 103 468 816 109 454 371

1 Доходи від необмінних операцій . .
' Податкові надходження

2090 . .Неподаткові надходження
2100 . .Трансферти
2110 123709 725 82 669 480Надходження до державних цільових фондів 2120 . .

Інші доходи від необмінних операцій 2130 . .
Усього доходів від необмінних операцій 2170 123 709 725 82 669 480Усього доходів 2200 227 178 541 192123 851ВИТРАТИ . .
Витрати за обмінними операціями . .
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 93 497 372 79 970 500Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 . .
Витрати з продажу активів 2230 . .
Фінансові витрати 2240 . .
Інші витрати за обмінними операціями 2250 10 819 549 29 653 708Усього витрат за обмінними операціями 2290 104 316 921 109 624 208Витрати за необмінними операціями . .

-Трансферти
2300 123 709 725 82 669 480Інші витрати за необмінними операціями 2310 1 .

Усього витрат за необмінними операціями 2340 123 709 726 82 669 480)сього витрат 2380 228 026 647 192 293 688
1f~рофіцит/дефіцит за звітний період 2390 -848 106 -169 837

Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку в державному секторі 101 '"Подання
фІнансово'І звітності"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КОДУ
за КВЕД

ФОJ",11№2-дс

11. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показників Код рядка За звітний За аналогічний період
період попереднього року

1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 228026647 192 293 688
Оборона 2430 .
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 .
Економічна діяльність 2450 .
Охорона навколишнього природного середовища 2460 -

[Житлово-комунальне господарство 2470 -
Охорона здоров'я 2480 .
Духовний та фізичний розвиток 2490 -
Освіта 2500 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 -
УСЬОГО: 2520 228026647 192 293 688

--- .•..
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.>агальний фонд Спеціальний фонд

різниця пnан на фактична
Стаnя Код рядка план на фактична сума

(графа 4 звfтний сума різниця (графа
звітний рік виконання за мінус графа період з виконання за 7 мінус графа

звітний період урахуванням звітний 6)3)
змін період

1 2 з 4 5 6 7 8
доходи
Податкові надходження 2530 - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - -~доходи від власності та підприємницької

Ідіяльності (i;< - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності (i;( - - - - - -
Інші неподаткові надходження (i;t - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ (i;; - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом 2550 - - - - - -
Офіційні трансферти з них: 2560 - - - - - -
від органів державного управління 2561 - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України (i[< - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового

~державного соціального страхування України на
випадок безробіття (i[( - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування -
України (i[t - - - - - -

Інші надходження (i!: - - - - - -
Усього доходів 2600 - - - - - -
ВИТРАТИ - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату (&<: - - - - - -
Використання товарів і послуг (&(: - - - - - -
Обслуговування боргових зобов'язань (&t: - - - - - -
Поточні трансферти з них: (&;: - - - - - -
органам державного управління інших рівнів (&;< - - - - - -
Соціальне забезпечення (&i: - - - - - -
Інші поточні видатки (&&: - - - - - -
Нерозподілені видатки (&і: - - - - - -
Придбання основного капіталу (&[: - - - - - -
Капітальні трансферти з них: (&!: - - - - - -
органам державного управління інших рівнів (&!< - - - - - -
Внутрішнє кредитування (і:: - - - - - -
Зовнішнє кредитування (і<: - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період (і!: - - - - - -а

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття Код рядка за ЗВІТНИМ за анапопчнии перюд
пеоіод попереднього року

< ( t 4
Витрати на оплату праці ([(: &[:<<&:: i& ;:i [:: 
Відрахування на соціальні заходи ([t: <;&;;&:< <( <!i !![ 
Матеріальні витрати ([;: [!і;&&і ! !(( &;[ 
Амортизація ([i: <[&&i:; < ;;& :i; 
Інші витрати ([&: <:[<!i;! (! &it і:[ 
Усього 2890 104316921 109 624 208

IV, ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко



Додаток З
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

І О'/\ІІІА

Дата (рік, місяць, число) 2019101 І 01
Установа/бю жет Апарат виконавчого органу Київради (Київської міської державної за ЄДРПОУ 37853361д адмІнІстрацf1)
Територія ШЕВЧЕНЮВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Органи місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради за КОДУ 01004
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД 84.11
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2018 рік

Код ;$а аналопчнии
Стаття За звітний період період попередньогорядка

року
1 2 3 4

І.Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій: - -
бюджетні асигнування 3000 103 468 816 109 454 371
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 - -
надходження від продажу активів 3010 - -
інші надходження від обмінних операцій 3015 - -
Надходження від необмінних операцій: - -
податкові надходження 3020 - -

• неподаткові надходження 3025 - -
·,рансферти з них: 3030 123 709 725 82 669 480

• кошти трансфертів, отримані від органів державного управління 3031 123 709 725 82 669 480
надходження до державних цільових фондів 3040 . - -
інші надходження від необмінних операцій 3045 - -
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 657 817 -
Інші надходження 3090 618 085 1 032 384

!Усього надходжень від операційної діяльності 3095 227 796 626 193 156 235
Витрати за обмінними операціями: - -
витрати на виконання бюджетних програм 3100 92 649 267 79 786 963
витрати на виготовлення продукціі (надання послуг, виконання

3110робіт) - -
витрати з продажу активів 3115 - -
інші витрати за обмінними операціями 3120 10819549 29 667 408
Витрати за необмінними операціями: - -
trрансферти з них: 3125 123 709 725 82 669 480
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 123 709 725 82 669 480
інші витрати за необмінними операціями 3130 - -
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 657 817 -
Інші витрати 3180 576 172 1 058 128

!Усього витрат від операційної діяльності 3190 227 754 713 193181 979
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 41 913 -25 744
II.Рух КОШТІВ у резупьтап інвесташино. ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження від продажу:
фінансових інвестицій 3200 - -; '~НОВНИХ засобів 3205 - -

.._ ..-\вестиційної нерухомості 3210 - -
нематеріальних активів 3215 - -
незавершених капітальних інвестицій 3220 - -
довгострокових біологічних активів 3225 - -
Надходження цільового фінансування 3230 5 997 679 6 080 018
Інші надходження 3235 - -
Усього надходжень від Інвестиційної діяльності 3240 5 997 679 6 080 018
Витрати на придбання: - -
kt>інансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 - -
інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 5 997 679 6080018
ІЦовгострокових біологічних активів 3270 - -
Інші витрати 3285 - -
~сього витрат від інвестиційної діяльності 3290 5 997 679 6 080 018
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
ІІІ.Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
Надходження від:
повернення кредитів 3300 - -
отримання позик 3305 - -
ІОтримання відсотків (роялті) 3310 - -
Інші надходження 3340 - -

!Усього надходжень від фінансової діяльності 3345 - -
Витрати на: - -
надання кредитів 3350 - -
погашення позик 3355 - -
сплату відсотків 3360 - -
Інші витрати 3380 - -
Коригування 3385 - -

Форма №3-дс

••• _,,_,,•• І!" _____:__~=--.. -



Усього витрат від фінансової діяльності 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 41 913 -25 744
~алишок коштів на початок року t;:i ( i&( ([ (t& 
~алишок коштів отриманий t;<: - -
!Залишок коштів перерахований t;<i - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів t;(: - І -
КЗалишок коштів на кінець року t;(i ;;;іi (;!( 

*Надходження в натур_альній формі

*Витрати в натуральній формі

Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату - начальник
управління - головний бухгалтер

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко
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Д одаток 1
до П орядку скnадаж я бюджетноІ зе ітності розпорядникам и та од8Р* )'ВаЧаМ И
бюдж етних ~оw тіе .3tІітност і ф ондам и :,а rаnьнообое 'fQ І(О 8О ГО держ авноrо
cotjanьнoro і пенс ійноrо страхування (пункт 1 ро3Діnу 11)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма

за 2018 р.
Установа
ТермюрІя

Апарат виконавчого орга11у Київради (Київської міської де())Кавної адміністрації)_
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА

Nо2д,

~~га;~з:~:о;::..::~~~~::С:::1:н:8 кредктування~О~р~г~а!!н!!и~м~іс~ц~е~в~ог~о~с~а~м~о~в~р~яд~у~в=а::н::н~я _
державного бІОДІІ:ету
Код та назва проrрамноr класмфІкацff видатків та
кредитування державноrо бюджету

Код та назва тмnовоУ вtдомчоУ кnасифІкацГf видатків та 02 Апарат виконавчого органу Київсько міської ради (Київської міської державної адміністраці1)кредитування місцевих бюджетів ·

Код та назва проrрамноr кnасифІкацff видатків та 0220160 Керівництво у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу ки..-вської
~~~:~н=.,.а:~ф=~~f :::~вта(к:~~~В:':н-:' мТ:;:::: міської ради {Ки..-вської міської державної адміністраціІ)
бюджетів / ТимчасовоУ класифІкацГІ' вмдаткІв та кредитування
дnя бІОДЖе1ів місцевого самоврядування, якІ не застосовують
програмно-цільового методу)
Періодичніст•: квартапьна, -'!:!!:J!.
Одиниця ІSИМіру: rрн. коп

КО.8_И
за ЄДПРОУ 37853361
за КОАТУУ 8039100000

за КОПФГ 420

по розпоряднику по реєстраційному
рахунку '

, Показники і<ЕКВта/аб< Код Затверджено Затверджено Залишок на початок Надійшло коштів за Касові за звітний Залишок на кінець1(1(]{ рядка на звітний рік на звітний nеріод(рікj звітного року звітний nеріод(рік) nеріод(рік) звітного періоду(року)1 2 ' • • • 7 • •Видатки та надання кредитів - усього х 010 88 954 600.00 88 954 600.00 88 011 668.94 88 011 668.94у ,ом

Поточні видатки 2000 020 88 954 600.00 88 011 668.94 88 011 668.94Оплата nрацІ І нарахування на заробІтнv мату 2100 030 82 974100.00 82 656 200.52 82 656 200.52 ..Омата поацІ 2110 040 68 011 600.00 68 011 600.00 68 011 600.00 68 011 600.00Заообітна плата 2111 050 68 011 600.00 68 011 600.00 68 011 600.00Грошове забезпечення військовослvжr")овців 2112 060
Нарахvвання на оплату праці 2120 070 14 962 500.00 14 962 500.00 14 644 600.52 14 644 600.52Використання товарів і послуr 2200 080 5 774100.00 5154 095.17 5154 095.17Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 2 328 600.00 1 975 055.42 1 975 055.42Ме,цикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата nocлvr (крім комунальних) 2240 120 3 164 ООО.ОО 3 047 873.16 3 047 873.16Видатки на відоядження 2250 130 24 900.00 22 ооо.оо 22 ооо.оо.!!...ИJ!атки та заходи спеціального поизначення 2260 140
r "а комунальних послvг та енергоноспв 2270 150 246 600.00 246 600.00 102 086.59 102 086.59Іі. J. теплопостачання 2271 160 120000.00 48 470.12 48 470.12Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 6600.00 1 930.16 1 930.16Оплата електооенерпі· 2273 180 120 ооо.оо 51 686.31 51 686.31Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енерrосервісу 2276 210
Дослідження. і розробкм, окремі заходи no реалізацп
державних {регІоіtальних) програм 2280 220 10 ооо.оо 7 080.00 7 080.001.цосшдження І розрооки,окрем1 заходи розвитку по реагиаацн
державних (регіональних) програм 2281 230

1~крем1 з~ходи по реагиааш державних (рег1ональних) програм, не
2282 240 10 ооо.оо 10 ооо.оо 1 аво.оо 1 аво.оов1днесен1 до заход1в розвитку

Обслvrовvвання борrових зобов'язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270
Поточні трансфертм 2600 280

11.,,уосид11 та nоточж трансферти n~дприємствам І,Установам,
організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300

І~::а~~~~rяа:сqн,рти урядам ІНОЗ8МНИХ держав та МІЖНародНИМ
2630 310

Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360 206 400.00 201 373.25 201 373.25

Кantraл1:tнl видатки 3000 370
Помдбання основного капtталv 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користvвання 3110 390
КапІтал11~,не будІвнмцтво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) Інuмх об'єктів 3122 420
КаnІтал1:tниі ремонт 3130 430~- ,ьний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440.

~ьний ремонт інших об'єктів 3132 450І<,
Рек-nwструкцJя та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового ФОНАУ (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480
Реставрація пам'яток культури, історП та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530

Ікапггапьні трансферти органам державного уnравл1ння іншмх
3220 540рівнів

[квгитапьні трансфергв урядам Іноземних держав та м1жнародним
3230 550організаціям

Капітальні тоансферти населенню 3240 560
Внутрішнє к~nмrvвання 4100 570

Надання внуrрІwнІх кредитів 4110 580

Надання коедитів органам державного управління інших рівнів 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам.організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредит1в 4113 610

ЗовнІwнє кредмтvввння 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видаткм 5000 640 х 5 723 900.00 х х х х
Нерозподілені видатки 9000 650·---- ~Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату • начальник управління • головний бухгаmер C:::J
(nідnмс) ,,.-

16 січня 2019 р.

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко

~·-- -с·



Додатсж1
до Порf!Дку асnадажя бюджетнот 3Вітності роrюрядниuми та одержувачами
бюд.метних коштів.звітності фондами sаrат.нообое'~ державмоrо
СОL;альж~rо і nенсіиноrо страхуеажя (пункт 1 ро3Діnу 11)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма

за 2018 р.
Установа
Територія

Апарат виконавчого органу КиУвради (Київської міської державної адмІнІстрацГ1)

NІІ2д,

ШЕВЧЕНЮВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА

Коди

~:~а;~3:~йв':.о;~.::::~~ф~~~:д':тВ:~~н;а кредитування"О"'Ре::•с.:•::.:н:::И.::Мс;іс:.:ц:,:е:.=•.:со;..:rо:...с:.:•:.:мс.:о:..:•е:Р::.:яд:::У,..;•:.:•:.:нссн::.:я _
державноrо бюджету
Код та назва програенот кnасифІкацff видатків та
кредитування дерuвноrо бюджету
Код та назва тмповоі відомчої кпасмфікацfі вмдаnів та 02 Апарат виконавчого органу Київська міської ради (Київської міської державної адміністраціІ)кредитування місцевих бюд*етІв
Код та назва програмної кпасифікацfі видатків та 0220180 Інwа діяльність у сфері державного управліннякредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифІкацП вмдатхІв та кредитування місцевих
бюджетів / Тимчасової кпасифікацfІ' вмдапІв та кредитування
для бюджетІв мІсцевоrо самоврядування, якІ не застосовують
проrрамно-.цІльовоrо методу)
Періодичність· кеартальна, ~
Одиниця виміру: rрн. коп

по розпоряднику по реєстраційному
рахунку

Показники кєкв та/абс Код Затверджено Затверджено Залиuюк на початок Надійшло коштів за Касові за звітний Залиuюк на кінецьккк рядка на звітний рік на звітний період(рік1 звітноrо року звітний період(рік) період(рік) звітного періоду(року)1 2 ' • • • 7 • •Видали та надання кредитів - vсього х 010 21 11 О &ОО.ОО 21 11 О 600.00 13 616 317.66 13 616 317.66,
Поточні видатки 2000 020 21110 600.00 13 616 317.66 13 616 317.66Омата праці І нарахування на заробітну матv 2100 030

Омата праці 2110 040
заообітна плата 2111 050
Грошове забезпечення військовослужоовцІв 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів І nocлyr 2200 080 20 800 600.00 13 350 578.86 13 350 578.86Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 4 387 400.00 948 946.22 948 946.22Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100
Продvкти Х8РЧVВВННЯ 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 4 413 200.00 1848302.28 1848302.28Видатки на відрядження 2250 130 12 ООО ооо.оо 10 553 330.36 10 553 330.36Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140r ·та комvнальних послуг та енергоносh'в 2270 150

_;;а теплопостачання 2271 160
юплата водопостачання та водові,цведення 2272 170
Омата електроенерпl 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енерrоносfів 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження І розробки, окремі заходи по реалІзацІУ
державних (реrІональних) програм 2280 220

1.цосл1дження I розроuки,окрем1 заходи розвитку по ревгиааци
державних (регіональних) програм 2281 230

І'~крем1 з~ходи по ~ал1зац11 державних (репональних) програм, не
2282 240в~днесен1 до заход1в розвитку

Обслуговування боргових 3обов'язань 2400 250
Обсnуrовування внутріІ..І.Jііх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280

І"'J"'-ид11 та поточж транс<рертм n,дприємствам (установам,
організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інuмх рівнів 2620 300

11 юточні транссрерти урядам Іноземних держав та м1жнародним
2630 310організаціям

СоцІальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендіt 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інwі поточні видатки 2800 360 310 ооо.оо 265 738.80 265 738.80КапtrальнІ видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довrостроковоrо користування 3110 390
капітальне будівництво (придбання\ 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420
капітальний ремонт 3130 430
у "1Пьний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
l .JІьний ремонт інших об'єктів 3132 450
Реконструкція та реставрація 3140 460
Реконструкція житловоrо фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інu.мх об'єктів 3142 480
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектvои 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
При.цбання землі і нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 5301:~:~

8
альн1 трвнсеергм органам державного уnравл1ння їншвх

3220 540
[квппальи транссрерти урядам Іноземних держав та м1жнародним

550організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 560

Внутрішнє кредитvвання 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580

Надання кредитів органам державного управління інших рівніВ 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам.організаціям 4112 600
Надання Інших внутрішніх кредит1в 4113 610

Зовнішнє кредитvвання 4200 620
Надання зсвніцніх кредитів 4210 630
Інwі видатки 5000 640 х 21110 600.00 х х х х
Нерозподілені видатки 9000 650

Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

16 січня 2019 р.

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко
(ІНіЦІа,N.nрі,Імще)

----· .•.



Дод.,..,
до Пор,!дку скnадання бюджетноr зеrrності розпорядниками та одержувачами
бtод111етних КОWТіа,зеітності фондами звІlІПЬНООбое'"3ІСОІЮІ'О державного
соціаnьноrо і nеtісіиного страхування (пункт 1 роздіnу 11)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма

за 2018 р.
Установа
ТермторІя

Апарат виконавчоrо OJ)raH}' Київ_1,__ади {Київської міської дее_жавної адмІнІст_І)!цІІ)_

№2д,

ШЕВЧЕНЮВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА

~:~а;~з:~:о::о::~~~~~:~:,;н;. кредитування _:0::,Р:.:Г.::•:.::ни::..;:м::::Іс:.:ц,::е.::во;::;гс.:оссс:;:а:::м:.:о.::в,;.ряд=уссв:.:а"'н"няс...._ _
державного бюджету
Код та назва nроrрамноУ кпасмфІкацІУ видатків та
кредитування державного бюджету

Код та назва тмповоr відомчоr кnасмфІкацІУ видатків та 02 Апарат виконавчоrо органу Київсько міської ради (Київської міської державної адміністраціІ)кредитування місцевих бІОДІ(еnв

Код та назва програмноr кnасмфІкацІУ видатків та 0227520 Реалізація Національної програми інформатизації.кредитування місцевих бІОД)І(етtв (код та назва Типової
програмної кnасмфtкацП видатхів та кредитування місцевих
бЮДІКетів / ТммчасовОf кnасмфікацff видатків та кредитування
для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, ~
Одиниця виміру: грн. коп

КО_8И
3а ЄДПРОУ 37853361
за КОАТУУ 8039100000

за КОПФГ 420

по розпоряднику по реєстраційному
рахунку

Показники ЕКВ та/абс Код Затверджено Затверджено Залиuюк на початок Надійшло кourriв за Касові за звітний Залиuюк на кінецьккк рядка на звітний рік на звітний nеріод(рік1 звітного року звітний nеріод(рік) період(рік) звітного nеріоду(року)1 2 3 • • • 7 • •Видатки та надання кредитів ~ yc"oro х 010 2 706 500.ОО 2 706 500.00 2 555 335.13 2 555 335.13·--,
Поточні видатки 2000 020 2 706 500.00 2 555 335.13 2 555 335.13Оплата працІ І нарахування на ааробітну платv 2100 030Оплата праці 2110 040Заробітна плата 2111 050

Гроuюве забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахvвання на оплату праці 2120 070
Використання товарів І послуг 2200 080 2 706 500.00 2 555 335.13 2 555 335.13Поедмети, мате~ іали, обладнання та Інвентар 2210 090 106 ооо.оо 107 276.40 107 276.40Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (кDім комунальних) 2240 120 2 578 500.00 2 430658.73 2430658.73Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оr-,.та комунальних послуr та енерrоносІlв 2270 150( 1 темоnостачання 2271 160
~водопостачання та водовідведення 2272 170Оплата електроенерnl 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210Дослідження І розробки, окремі заходи по реаліааціУ
державних (реrІонаnь.них} програм 2280 220 20 ооо.оо 17 400.00 17 400.00I.цосщцження I розрооки,окремI заходи розвитку по ревпиацп
державних (регіональних) програм 2261 230

I~крем1 з~ходи по реапиацп державних (регIональнихJ проrрам, не
2282 240 20 ооо.оо 20 ооо.оо 17 400_QQ 17 400_00

вшнесені до заходIв розвитку
Обслуговvвання борrових зобов'язан" 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280

I •.•• 1vсидII та поточж транс~;рерти n~дприємствам {установам,
організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівніе 2620 300

I11оточж т~нсц,ерти урядам Iноземних держав та мIжнародним
організаціям 2630 310
Соціаn"не забезпечення 2700 320
Виплата пенсій І допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
ІнwІ ПОТОЧНІ видатки 2800 360

Капtrаnь.нІ видатки 3000 370
Придбання основноrо капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капtталь.не бvдІвнмцтво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420
Капіталь.ний ремонт -3130 430
Каnіт"11ьний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
~; ". ний ремонт інших об'єктів 3132 450
Р~рукцІя та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об'єкт/в 3142 460
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510
Капіталь.ні трансФерти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
квппальні транссрерти органам державного управління іншах
рівнів 3220 540
капгтальні транссрерти урядам Іноземних держав та мIжнародним

3230 550організаціям
Капітальні трансферти населенню 3240 560

Внутрішнє кредмтvвання 4100 570
Надання в~ІwнІх кое.о.итів 4110 580

Надання кредитів ОDганам державного управління інших рівнів 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам.організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 х 2 686 500.00 х х х хНерозподІnенІ видатки 9000 650·---- Р-Заступник керівника апарату "

Заступник керівника апарату. начальник управління - головний бухгалтер (~~~
(ni,цni,c) ,

18 січня 2019 р.

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко
(~ніціаnм,~)
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Установа
Територія

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма

за 2018 р.

Апарат виконавчоrо О_І)_rан}' КиУвради (Киі'всько1· мІськоі' де_І)_жавноі' адмІнІстрацn}

Додаток 1
до Порядку складання бюджетноJ звітності ро3ПОрЯДниками та одержувачами
бІод)uп4их коwтіа,Jеітності фондами 38Г8ЛЬІ-ІООООВ'я:sкоеоrо доржаsноrо
ССІЦіапьноrо і пенсійноrо страхува...я (пункт 1 розділу 11)

NІІ2д,

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА
КО_fІИ

~:::з:~:о::::а.:~~~~~:~~:=1~н~ кредитування~Ос,Рс:'--=а'-'н'-'и"'м"'іс'--'ц"'е--=в--=оr'-'о_сс.сассм'-'о--=в~р~яд~У~В-•_н_н_я _
державноrо бюджету
Код та назва програмноУ класифІкацп видатків та
кредитування державного бюджету

Код та назва типовоr вІдомчоr класмфікацfі видатків та 02 Апарат виконавчого органу Київська міськоІ ради (Київської міської державної адміністрацііlкредитування місцевих бюджетів

Код та назва nроrрамноУ класмфікацr. вмдаткІв та. 0229800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
~=~";,':.80~":Л~~сф;:~; :=.~878(к~~В::В: мТ:;:вВ:~ соціально-економічного розвитку регіонів
СSюджетtв f Тимчасовоr кnасмфІкацП вмдап:Ів та кредитування
дпя бІОДІ(етів місцевого самоврядування, Яkі не застосовують
проrрамно-цІnьовоrо методу)
Періодичнісn.· Qарт&ГІЬНІІ, ~
Од~ аиміру: rpti. коn.

за ЄДПРОУ 37853361
за КОАТУУ 8039100000
за КОПФГ 420

по розпоряднику по реєстраційному
рахунку

Показники І<ЕКВта/аб< Код Затверджено Затверджено Залиuюк на початок Надійшло коштів за Касові за звітний Залиuюк на кінецьккк рядка на звітний рік на звітний період(рік1 звітного року звітний період(рік) період(рік) звітного nеріоду(року)1 2 3 • • • 7 • •Видатки та надання кредитів - усьоrо х 010 67 321 325.06 67 321 325.06
Поточні видатки 2000 020 67 321 325.06 67 321 325.06Омата праці і нарахування на заробітну мату 2100 030Оплата nрацІ 2110 040Заробітна плата 2111 050

Гроuюве забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахvвання на оnлатv праці 2120 070
Використання товарІа і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та nеоев'язувальні матеріали _ 2220 100Продукти хаочvвання 2230 110
Оплата послуг (крім комvнальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
~атки та заходи сnеuІального призначення 2260 140r :а комунальних послуг та енерrоносПв 2270 150
І'- ~ теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190 .Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісv 2276 210Дослідження І розробки, окремі заходи по реалІ:~ацІУ
державних (регІонала.нмх) програм 2280 220

1.цосл~дження I розрооки,окрем1 заходи розвитку по реал1зац11
державних (регіональних) програм 2281 230

1uкрем1 заходи по реашаацп державних Ірепоиапьних) програм, не
віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуrовування боргових зобов'я:~ана. 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270
ПоточнІ трансферти 2600 280 67 321 325.06 67 321 325.061 ..•• 1vсид,1 та nоточн, трансr;рерти п~дприємствам t)'Становам,
організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 67 321 325.06 67 321 325.0611от~н1 т~анс'+Іерти урядам 1ноземних держав та м1жнародним

2630 310орган1зац1ям
Соціальне :~абезпечення 2700 320
Виr.лата пенсій і допомоги 2710 330
Стипен.ції 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360

Каnітала.ні видатки 3000 370
Придбання основного кantтany 3100 380 . -Придбання обладнання І предметів довгострокового користування 3110 390
Каntтальне бvдІвництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420
Каnітала.ниА ремонт 3130 430Кас· '-НИЙ ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440ЇКа\. Jний ремонт інших об'єктів 3132 450
Реко-яструкцІя та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фон.цу (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480
Реставрація пам'яток культури, історіТ та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
При.цбання землі і нематеріальних активів 3160 510Капітальні трансферти 3200 520

ІКапітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
1~:~~вальн1 трансферти органам державного управл1ння Інших

3220 540
[калпальиг трвнсфёргв урядам ,наземних держав та м1жнародним
організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560

ВнVТDІшнє кредитування 4100 570
Надання вн~ ІшнІх кредитів 4110 580

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам.організаціям 4112 600
Надання інших внvтрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630Інші видатки 5000 640 х х х х хНерозподілені видатки 9000 650
1~JІІІО3АОРІІ,АН ••••••• &оА,к.-rнмхкоunі1.

~ Є. В. Ситніченко( еа.:> (ініцІаnм.nрі-ще)

Ю. П. Пахаленко
16 січня 2019 Р~

І
~
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за 2018 р.

ДодаТОІ(о4
АО Г\opRДJ:f смедаІ*!Я б~оджетноІ 311ітності 1)1)311ОрЯДНИІІІМИ ТІ
ОА~~~ИХ...,,-i8,:ieiт'40Cfi фондеІ~ІМ
38rальнообое'Я3ІІОІІОІ'ОдерІСаВІООсщіаІІІ:,ноrоІnеttсійноrо
СТрІ!Х'(І,ІІ- (І'І'J'КІ(Т 1 ро№і/!у 11)

Anaт- -
=-:,ь.:..~-::--=='::~--~О~~=~=""=м=~=""с=-"°-rо~~~м_о~вряд=~уu~••~•------------------------------------
~ - ,..,....,.. --•• ........,. n -~-------------------~--------~-------------дер~ц-,.~~ч::..:::..т~~ аІдомчої ІU\8СмфІUЦН ВМД8Т8:ІВ Т8 ltP'IAКfYNНltA 02 Апарат 8МІU)Н,88'ІОМJ орn,ну Кнїес-WtО мk:..-:оі ІМАМ (КмЇІІСWІОЇ місw:ої державної -.,~,мі~)
Код та НU&І ПроrрІІМНОЇ ІU№С:мфІuц« ІІРІАІТІU• ТІ ІЦМІАІП)'ПННИ мІсцеІІІмk
~ (ІОД ПІ мuм т~· ~мноі' м..::ифіqц« -.cumcl• та
кредктуванн,~ мІсцеамх &о.Фпn8 / ТммЧК080і· ІІnКмфІuцІї ІІІІJUІТІІІ• ПІ 0220160 Керівннuти у с;:фері Nбе,rм__ дiflnwtocri .nарату внконаечоrо орrану Кмїесr..•.ої місr..кОІ ради (Кмі11еr..ІЮ+ міс~дерма•ЖІІ' адмІнІстІ)8цf1)
"РІАІП)'8.ІННЯ ДnJI &од..,111 Мk:Ц88ОІ'О самоерядуNННЯ, JІІ(і - no ро.ІООрfІДННІ{)' ПО ркстрацІйному==~П~~== ~ PIIX)'Hky
0J~,ИНМЦІІ8ММ~ rJ)НICOl1

•ЄДРПОУ
а КОАТУУЇ--,,803""t"1-=~--і1

:sаКОПФГ 420

S7863381

ПОU3НИКИ
КЕКВ""""' І КодККК рядка

Затверджено на
звітний рік

Зетеерджено
на звітний nеріод(рік)

ЗаnиWОІС на початок 3Вітноrо року

у тому чисnі на
рахунках в

установах банків

Перераховано

Вид.тки та Н8ДІІННJІ 1:ре.1
утомучиелі:

ПоточнІ вмдат
Оплата nрацІ І ш~рахуuнНJІ на :111po0tnty мату

в~ьоrо 8 273 ооо.оо 8273000.00

Залишок на к~ ЗВІТноrоКасові м звітний nеріод(рік) nеріоду(року)

Надійшnо коштів :,а у тому~ у тому чисnі на
звітний nеріод(рік) nерерахован1 з усього рехун~сах 1

усьоrо рехункіs I установах устеномх бен«ів
бвнкіs

1310
5178 521.88 5171521.18

12

Onnani~

~ -
Грошоее 311безnече.*1А аімсьюоосn
НарахуNНЮІ Н8 Оf1ГеТУ nрвці
Вмкормстанм томр1е І nocnyr
Предмети~. обnІІДнанн,~ та і~_о
Медикаменти п nерее'яз,
Прад',"Jn'И DРЧУNННЯ
Омщ ;.

ІВИДІПКМ Н8 ІІДряд,
Видатхи та зеходи

jомп• комумапьнмх noct1yrт• .мерrоносІе
Опnета темоnосr...нн,~
Оnnвта ІКtАОПОСТачання та еодоеідмдення
Омата~1
Оплете nрмродноrо ruy _
Омат11 інших eнeproнocil1
о~ - енерrосервісу7 • :емня І розроб«и, сжремІ ЗUОДІІ no
&._ ..,/J,ГІ дерuених {реrІон8nьни~J nporpeм

І~~ ":Р' нс:фертм органам держ&ІІНОІ'О ynpвlJ'INtя
'""""'J>""'

Інші поточні еидаnсм
к.ntтмьнІе1

~~НJІ осноемоrо unІтму
ридОіJННJІ ОМІІДН8НЮІ і предметів ДО8І'ОСТJ)ОІ(ОІІ

кориtт)'ІІ2ІННА
КаnІтаnьне будІенмцтво (nрмдбанняJ
Ка~будіанкцтво (npмд6-u,i) ммт1111

8273 ооо.оо
ітооо:оо 5171621.18

і17іі2ім
5171521.18
і'їїЇі21.іі

•.
6273000.00 5178521.86 5178521.86

' ••= tfs,!o t=========t==========t==~====i~=======+========~========~========---+---=---t--__:--+---:----j.,.
Каnітаnьні тренсферти орn~нем державноrо уnре8І"ІінНJІ
інtuихріаніІІ

inrтarn.нt тре~т~ урядам Іноамню: держав та
:oi:·. ~ •им орr8НІ3аЦJЯМ

\.. _}rра=w::=..ння
Н~анНJІ енуr~wнІх кредитів
Надання кредИТІ8 орrанам держааноrо уnрааnіння іНUІИ)(

Ірізні1
Надажя кредктіа nідnрмємствам,

Іраноеам,орrані311Ціям
Над.жня інщих анутрішніх кредкrіа

8 273000.00

Застуnник керівника апарату

Заступник керівника апарату - начальник уnравпіння -
rоловниА бухrаnтер

18с:І'ІНІІ201tр.

є. В. Ситніченко

ю. П. nа'хаnенко
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Додаnж4

ДОГlорІuіІОfСкnадіІННЯбюджетfІОІ38іТ>tосrі~~К!Іr.ІНТ8
одержуаач1мнбюд11еетнюrІІСІІІ/Тів,uП'ностІФОНА
загаnьнообов'я3І(О8()(0ДержаВІtОГОсоціаnь~;оrоІпенсійноrо
страхуаа"ІІЯ(nункт1розділуtІ)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-ЗмІ

за 2018 р.

~Е&~ЕНkіВёЬkЙЙоР~~М~Ь,КєіІsАади (КиІвськоУ міськоУ державної адміністраці1) К~м

~=~:а~=~-=-м4::.=::::=~:"крцмтуван·,'~:J:~с:';=:.="==МІс::~:,:•с:с•осс•.=со.=са::,М:,:Ос,ВРс,Яе,д,_,ува=нн"'я _•..•..,,,
Код т• На38іІІ проrрамної мкифіцції вмдапd• т• кредитування
держааноrо бІоджtпу

:::цеТ:м::::.:-:еої відомчої кnасмфікації ІІИДfІnсіІІ т• кредмтуеання 02 Апарат 11икона11<юrо орп1ну Киїас:ько міської ради (Кмї1аеькоі міськоїдер:uаної адміністрацІ1)
Код та нава nроrрамної кnасмфІuцfі амдаТкІа тв аредМТування мІсцеенх
6ІОАМ'fіа (код т• на" Тмnо80Ї nроrрамж~ї · кnасttфІuції аид.11ткІ11 та
ІфеДмтува- мІсцеІSІІІх бІоджетІ11 f Т1tмчасоеої ІUМІСифіuції вмдвnds та 02271520 Peanl:wiцi,i НацІоналwюї nporpaм11 іІtформапuаціІ
кредиту ••_ дnя &одметІа місцевого самоер,~дування, які не no роsnорядНмку no ркстраціМІСОМу
==~:т'""~:.-цілІt080r0uам;:, ~ рахунку
Однницяаим,Р't' І'рІ1.коп

:111 ЄДРПОУ І 37853381
и КОАТУУ 8039100000
• КО!1ФГ~---~~.t:u

Показники
КЕКВ- ,Код
ККК рядка

Залишок на початок :звітноrо року
Затаерджено на І Затверджено 1

звітний рік на звітним період(рік)

1
ІННЯ КредкrІв • усьоrо

у Тому ЧИСЛІ Н8

""""""""установах банків

Перераховано Надійшло коu.лів за
звітнийnеріод(рік)

Касові за :звітний nеріод(рік) 3аnиwок на кінець звітноrо
_!!еІ)іоду(року)

утомучисnі

Вмдаm:ита
_ у тому чмелі:

3
010 ~21000.ооІ

5
121000.00

nерераХОВІЖІ 3
рахунків в установах

банків

утому числі на
рахунках в

устаноеа1t банків

'11)(850.80 "1О4ііо.іо
11 13

Поточні ВМДІПІІ

Оmата праці І нарахуаання на за1
Оnnата~ЦІ
3аробітна nima
Грошове забе:зnечення війсЬІСОВОСn
Нарахування на ОrtПату праці

2000 020
2100 о:ю
2110 ІМО

Вмкормстання товар1в І nocnyr
Предмети, матеріали, обпаднання та інеентар
Медикаменти та ~ ·язувальні ма

2111 050
2112 060
2120 070

Продукти )С8рчуеання
Оплата nocnyr (крім комунаm.t1и1t'
Видатки на відря.о,жежя
Видапи та заходи сnеціальноrо призначення
Оmата комунапьню: nocnyrтa енерrоносІУв
Оплата теnnоnостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Onnaтa еnещюенерпl

2200

Onnaтa nриродноrо rазу
Оплата імших енерrоtюс1ї'в

-~ -~ енергосереісу
nння І розроОкм, окремі ааход"

І~цП держаВНих (реfіонаnьних) nporpaм

2270 150
2271 160
2272 170
2273 180
2274 190
2275 200
2276 210

1кремІ заходи по-·реіпГзаціf- Дер)ІС8ВНИІt (реnоналЬНИ)()
n~грам, не віднесені до 3ЬОДів ОО38ИТКV

Обслуrоеування борrовмх зобов'язань
Обсnуrовувамня внутрішніх борrоІшх зобов'язань·
Обслуговування :зовніwні1t борrоеи1t 30боо'язань
Поточні трансферти

ІСу&идіJ та nоточн1 транёфёрти nедприємствам
(vстаноuм~

22ао І 220

2281 І 2ЗО

2202 І 240

Іоточні трансферти орrанам держаеноru управn1ння
іншм1tрівніа

2400 ,••
2410 260
2420 270
2600 280

2610 290

трансферти урядам ІНО38МНИІt держав та
іям

2620 І зоо

2630 І 310

Cтиnettдrr
Ін~ ти населенню
Іншіnоточмі~81'101

2700 320
2110 зза
2120 І 340

КаnІтаnьнІ видатки
Придбання осноеноrо кanlтanv

ридбання обладнання і предметів довrострокоеого
І користуеання

~
2800!360
~70
31ОО]3іо

127000.00
127 ооо.оо

104650.80
104650.80

104650.80
104650.80

Каntтаnьне будівництво (придбання'
Капітальне будівн~во (придбання) житла

3110 І зоо 127000.00
3120 400
3121 410

104650.80 104650.80

Каnітаm.не 6удіrжицrво (nридбажя) інших об'єктів
КаnІтаnьний Dl!МOtft

Капі'тальний
КаnітальнИІЇІ

,nрим~щень
інших об'єктів

Реконстр)'!ЦІя та рест•вР!цtя
РеtrоНСТJ)укціи житnовоrо фонду
Реконструкція та реставрація інwюс об'е~rтів
Реставрація nам',mж 9:nьтури, істор/І та архіте1
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріаnьних активів

ІКаntтаnьнІ тРа~Р'ТИ
kanrтarn.н1 тра ~едnрмємствам (устаноsам,
ооганіза~)
Капітальні трансферти орrанам державного уnрввnіння
іншихріsнів

3122 420

3200 І s20

3210 І sзо

[

іт"f'ІЬНі. трансферт~ урядам іноземних держав та
.• ·чим ніза ям 3230 550
.J_ІІ т и насеnенню 3240 560

Внутрішнє КредІfТУВ.аННЯ 4100 570

з220 І 540

wнІхк дитІе 4110 510

4111 590
Нцання кредитів підприємствам,

·станоеам~ні:заціям І 4112 J 600
Надання іншмх внутрішніх кредитів

ЗовнІwнс к1
Надання зовнішніх кредиті&
IHWI видатки
1 з.r-,,iocn.c:,, розnор,,,qнмuмм~

4113 610
4200 820
4210 630
sooo І 640 127 ооо.оо

Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату - начальник уnраміння -
головний бухrмтер

18сІЧКІІ2С18р.
~

(nідnм,;) "

Є. В. Ситніченко
(Оtіціап,о.ЩІ'>1мще)

Ю. П. Пахаленко



Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-ЗмІ

за 2018 р.

ДОQВток4
доГ\орІ\а,кускnІДІ-бІоАжетІІОІЖТностІро3nОр11,QНИW,ІІИТ8
q~~мибtоАцтни11:коwті8,3І!ітІІОСТІФОН,О.амн
:~еrаnьнообое'х,коео,о д&рUВНОrО соцw,ьж,rа І пенQ>Іноrо
Сfреху8ІІННІІ(nу,<П1~іnуІІ)

~-мЄДРПОУ
• КОАТУУr~••~,~.,~•••••~--,,
мКОПФГ 420

378а3311

=ат~~"":=-=::r~:-кредкту-.ао;';~;;;.:..аа"а."•••••;.;м;;;Ісц;"е~во='°=са=м=осс•ряд=~ува=•·=·-------------~---------------------
~~ нuаа nро,JНІмtюі ма-смфІqцJ ....аап;І• ,1 ІІр8Ді'ПуUн-----~------------------------------------
д-,жа..--а &од-ту

~~~ еідомЧОЇ кnасмфІк.м~ії •м.даnсі• Т8 ІЦМІІІПуNН- 02 АІмрат ----~ орr•му Кмї..сwtО мk:i.xai рцм (Кмі"ІІСwtОЇ міс•••ої Дер&ІІІІНОЇ адмініо:тр.ці}
Код та нuва nрсмрамної кnкмфІцц( 8МД8Пdе та крцмтуеанн,~ мk:цимх
&оА-етіІІ (11:ОА та tiUU Т"'10808 nроІ'раМНОЇ ІU18Смф6uціІ ....uпІІІ ПІ
І!р8ДМfу.._ ІІdсц-11; ~- І Т-чко.оі· кnкмф/QцfІ ІІ"4а'fІІІІІ ТІІ 022UOO Су6мнцІ,І) місце8ОІ"О 6'од~uту .мрма8НОМ)'~пу~ ІІfІкан.а- nporpa11~-..-:0 роиа,пху реrіонів
ІІреАМТ)'U- дn111 &одже,іе .Сцмоrо С8МО8р,!Думнн,~, 1111d м. no~q, no рксtраЦІмному::=:.::-"~~~-=- ~ p.11xy11q,
QдІ'ІНМЦА-іру' !рtІ.ІОП

у тому чмсІ1і на-·устаноеахбаwків

Вмда1'1СМта:наданник,
--- томучМСІJ:

ЗаnиwокнакінецьІІІітноrоКасоеі :,а ЗІІітний nеріод(рік) nеріоду(року)
Надійtшю коwтів за у тому~ у тому чиспі на
зеітний період(рік) ~ 3 усьоrо рахунках І

усьоrо рахунюв • устаноевх усnжоеах банкіа-·•
56383400.02

10
56311400.02

11 12 ,.
поточнt..,..,,..

Опnата nрацІ І нарu:уuння ШІ :u~робІтну мnу
Onnaтa!!e:!!:!!_
3ароІ)І1'Намата
Граwове 3іІбnnечення ІІійсw:ОІІСІСnрСбоеців
Нарахvвання на onnaтy npatj
Вмкормс:танн,~ тоеар1в І nocnyr
Предмети, матеріаmt, обnвднанжt т• ін1
МедІtКаментита
Про,цуm,щ
Оматвnосп,
Ещqаткинавіді
Видатки та :.ходи cneyw..нoro nри~я
onnaтa комунаnьнмх nocnyr та енерrоttос:Пв
Оплата теnnоnостачання
Оплата водОf'ІОС!8Ч&НІ-4Я та водовідведення
Опnата еnектроенерпі
Оплата природного rазу
Омата інших енерrоtt0еіїв
9.-·,~у ~-
u~~Н:р~вн:t=.л::rпроr3::'" no

1uкремі за~и по ~заЦІі _державних (реrіональнмхJпроrрам, не щнеоеж до заход1в роаитку
ОбспуrовуванНJІ борrоеих 30бов'11311нь
ОбсnуrоеУRЖня вмутрішміх бор,-овмх 30бое'яинь

1uосnуrовування :ювнішніх
Поточні~~

,их 30боt'яинь

іоточні трансферти орrанам держа8НОГО уnраапіння
інwю:~вніаІ' юточн1 транеферти урядам іноземних держав та j

-~=-··ор,юа~·· -- , ~ І І І І І І І І І І І
Інші вмnnатм населенню
Інші поточні ІІИДаn:и
~ьнІВІ

Придбання основноrо untraлx
Придбання о&іаднажя I nредмеnв доеnхтІ)С*О8СІf'О1-- 58 388 400.02 51318400.02

КаnJтаnьне будІеництво (nрмдбанНІІ
Каnітаn.не будіениутео (rридбання) ...,.,.
КапітаrІ.не будівництео (nрид.&иtя) інших об'єпів
Кantranьt111A ремонт...,
;;:- "- житnовоrо

Реставрачя nвм'ЯТОІf ку,..турм, і,
С!вореtіНЯ держаених заnасі8 і рuерві•
ПридбіІння J8МПі та неwтеріапwмх airnei8
Каntтаnьн~рrм

ІКаm~~прмємствам (устаноеам,
ОDПІНІ38UІ~

КЕКВ Затверджено на І з.т_,_•.., •-ккк зеіnmй ріх на зеіn-ми nеріод(рі,() І ,,_.

х

58 388 400.02 58 318 400.02

Каrпаnьні треtеферти орr.-.ам дер,q8НОГО~
інwмх~

[:

- Трансферn_І урядам іно38МtМХ держа• та
чим орrані-..Ам
І трансФерти нacenettl-4IO
~ІП)'8АІННJІ

56 388 «ІО .02 56 388 400.02

НаданНІІ внуr~wнІх •редитt•
І ~:еання кредиnа орrанам держаеноrо упраепіжя інших

/Надаtіня кредиті_в nіJ:Іприєм::тва. м,
устаноеам,О,ОНІ38LfЯМ
Надання інwи_х_внутріwжх...!1!!8_ктів

ЗовнІwнс 11:редwтУВІННІІ
Надання 308Нішніх..s!!8_ктіе

Заступник м:ерІвнмка апарату

Заступ ним: м:ерівнмаа апарату - начальник управління -
rоловнмй бухrалтер

18сІЧNІІ201tр.

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаnенко



Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д,

на 01 січня 2019 року

""='доІlорядкуСІІWІ•-СіКJАQТноІаtтностІ~нмка-ТіІ
ОА~""'~іСОWТІІ.аtтностіфо11дамм~'ІІ3ІО8ОПІ
А8РІд8НОГО соціаІІw«:ІІ'о І nенсІймеІrо стрехум-(nу>ІІ(Т 1 росіІІу 11)

Уст•- Апарат виконавчого органу КиТВради (КиТвськоТ мІськоf державноТ адмІнІстрацhl
,_ ШЕВЧЕНЮВСЬКИИ Р-Н М.КИЄВА
0рn~н1NцІМно-nрааон форм,. rосІЮАІр~онннн Органи мІсцевоrо самоврядування
Ко.А та нuu 8/АомчоіІ кnасмфіuції ІІІІД8ТІІі11 та
::-~с;:--.:::·=:=мфІuцfІ ВІІАІТІІІІІ та _

=~==::=::~ІfфІuції 8М,А8Тіd• т.--------------------------------
КРQ,ІП)'UННІІ мІсцеамх &o.aiun. 02 Апарат виконавчого орrану Київса.ко міської ради (Київської міської державної адміністраці1}Ко.а та tІUU nроrраммої аnасІІфіuції ІІІІА"ІІІІІ та
І!р8АІІf)'8ІІННЯ МІсЦ••• Іt~(ІЩІІ ТІІ tІаJ&І Т11,-оі
nporpaмttQt ІU'І8Смфіuщі ІІІІМТ&Ів та Іpe,ІUnyU"""
мІсц-• &о.а.І'Па І Т1t111часоеої mасмфіаІ&іі~ та

~о.-=.,~.=.о~,-..ннн, 0220180 Інwа діяльність у сфері державного управління
п.tріод~; -~. oapтanwui, ~
ОА~•-Іру:rрн.11111.
Форм8сІUЩІ;-: !!Ж!!!!!:!!!!!! cnet&ianwlмм фоt!Аом(rю~nі.Акресл1m1).

Поезнкки

Видатки - усьаrо на утримання уетановм
у тому чисnІ: П~І видапм

Доходи

564872.00штоо
10 І 11 ,---п

х
5U 872.00штоо

"х
ОмаТ8 nрацІ І нарахування на зapoOmty матv
Омата~

584872.00штоо

1~:ш::8
з~~~ення еМСЬКовОСІ!fЖбовtfе

Нарахуважя на омату np~
Використання товар1в І nocлyr
Предмети, матеріВ/1611, обладнання та інвект!Р
Медикаменти та nерее'язувальні матеріали
Про~и харчування
Омата nocлyr (крім І(ОМуt!аnьних·
Видатки на в~ення

584872.00
564672.00

584672.00~ 564872.00
564672.00

Видатки та заходи спеціального nрмз.начення
Омата ІІОМ)'НІnьних nocлyr та енерrоносnв
Оплата темоnостачання
~ ,tодоnостачання та еодоеідведення
Щ. ..Jn_І!_ктроенерnТ
OriJIIIIII nрмрод№rо ra,y
Омата інших енерrОНОСІТв
Оплата емерrосеI
ДОСЛtдження І jюзробtсм, окремі заходи по

ІреалізацJr державних (реrtональни_& проrрам
ІдосліДЖення і розробІ(И,окремі заходи розеитку no
реалізац~Т держае_них (реrіональних) програм
Окремі заходи no реаnізац~1 державних
(реrіональних) програм, не віднесені до заходів

озвит
ОСSсnуrовуеання борrовмх зобов'язань
Обслуrо~~ня внуrрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зоеніwніх боргових зобоа'яза..,
ПОТОЧНІ трансферти

1С;:&мд11 та nото,.н транефёртм підприємствам
(установам, орrаніза.fRМ)
Поточні трансферти органам державного

jуnрааsіжя_інwих рівнів

Виплата пенсій і ~оnомоrм
Стмnе~іf
Jнwi вимети населенню
ІнwІ ПОТОЧНІ видатки

Придбання основноrо lt8nlтany'
Придбання обладнання і nредметIв
~~рокового користування

КапІтаnьнІ видатки

Каn~альнЩ~внмцтво (nрмдбання) І •.•1 ili І : І : І : І : І : І : І : І : І : І : І
Каnіталь~ ремонт житлового фонду (приміщень
Капітальний ремонт інших об'ЄІСІ'іе
РеконструкцІя та ре«:таІ!.І!!.Ц_Ія
Реконструкція житnоеоr~
Реконструкція та реставрація інших об'єктів

1Рестаара·"""амято, ку,..,тури, <ropWтo І І І
~, ,, ' .. ,. І "0 І І І І І І І І
Пр~ня землі та нематеріальних активів
капІтапьнІ трансферти

аnітальні трансферти nідnриємстаам (установам,
організаціям)

аnіТальні трансферти урядам інооемних держав
та міжн~ним орrанізаІ..fям
Капітальні трансферти населенню

Разом 2

І у------~13ІІО1111570 ••~
2 С&ІЩІ8fТ..еоосум,о"""'"•д.1д,rт•-З..n,~-~

564 872.00 564 872.00 564672.00

Заступник керівника апарату

Заступник керівника апарату 4 начальник управління ~
головний бухгалтер

11сNНІІ2018р.

Є. В. Ситніченко

Ю. П. Пахаленко
{іщалм,~J
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