
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія IX скликання

РІШЕННЯ
від 24 грудня 2020 року N 24/24

Про бюджет міста Києва на 2021 рік
Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішеннями Київської міської ради
 від 22 квітня 2021 року N 574/615,

від 7 жовтня 2021 року N 2731/2772,
від 7 грудня 2021 року N 3699/3740

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16 листопада 2020 року N 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки", 
від 08 грудня 2020 року N 1920 "Про схвалення проєктів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста 
Києва на 2021 рік" та "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки" 
Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету міста Києва в сумі 66278694623 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету

міста Києва - 60183940763 гривні і доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 6094753860 гривень 
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста Києва в сумі 75032020454 гривні, у тому числі видатки загального фонду 
бюджету міста Києва - 47213486805 гривень і видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 
27818533649 гривень;

повернення кредитів до бюджету міста Києва в сумі 81685047 гривень, у тому числі повернення 
кредитів до загального фонду бюджету міста Києва - 81385047 гривень, повернення кредитів до 
спеціального фонду бюджету міста Києва - 300000 гривень;

надання кредитів з бюджету міста Києва в сумі 16053116 гривень, у тому числі надання кредитів із 
загального фонду бюджету міста Києва - 16053116 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста Києва в сумі 13035785889 гривень згідно з додатком 2 
до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Києва в сумі 21723479789 гривень згідно з додатком 2 
до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва в розмірі 20000000 гривень, що 
становить 0,04 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міста Києва в розмірі 212371200 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків
загального фонду бюджету міста Києва, визначених цим пунктом.

(пункт 1 у редакції рішень Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615,

від 07.10.2021 р. N 2731/2772,
від 07.12.2021 р. N 3699/3740)

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2021 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього 
рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України розподіл та перерозподіл обсягів 
трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської 
ради здійснюється згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з наступним внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва на 2021 рік.

(пункт 3 у редакції рішення Київської



 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами
згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Києва на реалізацію місцевих/регіональних програм у 
2021 році у сумі 40888167983 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Київської міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615,

від 07.10.2021 р. N 2731/2772,
від 07.12.2021 р. N 3699/3740)

6. Встановити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2021 рік до доходів загального фонду 
належать доходи, визначені статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 103, 1032, 1033, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та 
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтею 1031 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 
Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України.

8. Утворити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва на 2021 рік цільовий фонд та затвердити 
Положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2021 році 
згідно з додатком 10 до цього рішення.

Встановити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Києва згідно з 

пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених додатком 10 до цього рішення, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 3 
пункту 7 цього рішення, спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове 
погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-
кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в
місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980 (за 
рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу міста Києва у сумі 7968684100 
гривень та граничний обсяг гарантованого Київською міською радою боргу у сумі 11797514130 гривень.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615,

у редакції рішення Київської
 міської ради від 07.12.2021 р. N 3699/3740)

Відповідно до стратегії управління боргом міста Києва Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердити на 2021 рік індикативну 
граничну ефективну ставку залучення коштів в іноземній валюті до бюджету міста Києва та/або надання 
місцевих гарантій.

10. Встановити, що у 2021 році місцеві гарантії у сумі до 11641600000 гривень можуть надаватись для 
забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - 
резидентів України, що належать до комунального сектора економіки міста Києва, розташовані на 
території міста Києва та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є 
розвиток комунальної інфраструктури та/або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Взяти до відома, що для виконання комунальними підприємствами у 2021 році боргових зобов'язань, за
якими надана місцева гарантія за рішеннями Київської міської ради від 02 грудня 2010 року N 250/5062 
"Про надання гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку", від 02 жовтня 2013 року N 13/9601 
"Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання 
місцевої гарантії", від 19 грудня 2019 року N 497/8070 "Про надання місцевої гарантії", бюджетні 
призначення встановлені цим рішенням відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів і 
деталізуються паспортами бюджетних програм.

Обов'язковою умовою надання місцевих гарантій є укладення договору між Департаментом фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та суб'єктом 
господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед територіальною громадою 



міста Києва за виконання гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору мають бути 
зобов'язання суб'єкта господарювання:

1) внести плату за надання місцевої гарантії;
2) надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за гарантією;
3) відшкодувати витрати місцевого бюджету міста Києва, пов'язані з виконанням гарантійних 

зобов'язань;
4) сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний 

день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних 
облікової ставки Національного банку за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим 
Національним банком на день нарахування пені;

5) надати гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків суб'єкта господарювання на 
користь гаранта.

Місцеві гарантії надаються в обсягах, на умовах та відповідно до повноважень, визначених окремим 
рішенням Київської міської ради про надання таких гарантій.

11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками 
бюджету міста Києва видатки загального фонду за їх економічною структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
обслуговування місцевого боргу (код 2400);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
соціальне забезпечення (код 2700);
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти (код 2282);
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного 

призначення для індивідуального користування (код 2282);
наукову та науково-технічну діяльність (код 2281);
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, 

отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730);
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури (2240);
оплату енергосервісу (код 2276).
12. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати:
1) на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах або 

шляхом придбання цінних паперів, емітованих Київською міською радою, з подальшим поверненням таких 
коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів;

2) місцеві запозичення у межах, визначених рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на
2021 рік, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди і документи, необхідні для 
здійснення правочинів з місцевим боргом.

13. Надати повноваження Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації):

1) відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, 
пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) проводити розподіл коштів бюджету міста Києва у розрізі головних розпорядників коштів відповідно 
до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням 
бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України 
у м. Києві, можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, 
штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо;

3) вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття
тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо 
отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на
відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення;

4) здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста 
Києва, згідно з відповідними договорами;



5) здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та 
здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, 
залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами - 
позичальниками та/або юридичними особами - кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання 
граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду;

6) забезпечувати разом з міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's 
проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів;

7) здійснювати видатки за рахунок коштів Державного бюджету України на проведення заходів з 
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського 
запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та 

оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за 
операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста 
Києва, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та 

показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за 
формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва паспортів бюджетних 
програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5) у встановленому порядку взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань та розрахунків 
за енергосервісом;

6) встановити за погодженням з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) обґрунтовані ліміти споживання 
енергоносіїв та комунальних послуг у натуральних показниках для кожної бюджетної установи / 
комунального некомерційного підприємства, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними 
установами / комунальними некомерційними підприємствами;

8) оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2020 
року, працівників комунальних підприємств, установ і організацій, які отримують підтримку за рахунок 
коштів бюджету міста Києва у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення
такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, комунальних підприємств
та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг;

9) встановити за погодженням з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) граничну чисельність штатних одиниць комунальних 
підприємств, установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва;

10) встановити обмеження застосування попередньої оплати при здійсненні закупівель товарів, робіт і 
послуг за кошти бюджету міста Києва;

11) забезпечити реалізацію проєктів - переможців у відповідному році громадського бюджету міста 
Києва.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів 
перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, при зміні розмірів, мети (між об'єктами та/або 
видами робіт) та обмеження в часі бюджетних призначень, здійснюється за розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
17. Додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
18. Оприлюднити це рішення у встановленому порядку не пізніше ніж через десять днів з дня його 

прийняття.
19. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва:
19.1. Контроль за справлянням надходжень бюджету міста Києва покласти на органи згідно з додатком 

9 до цього рішення.



Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві та Офісу великих платників податків 
Державної податкової служби України інформувати Київського міського голову про виконання бюджету 
міста Києва за доходами.

19.2. Фінансовим управлінням районних в місті Києві державних адміністрацій здійснювати перевірку 
правильності складення, затвердження і внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального 
фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів 
використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ 
та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

19.3. Використання коштів, за рахунок яких формується статутний капітал комунальних підприємств 
територіальної громади міста Києва, здійснювати за погодженням з постійною комісією Київської міської 
ради з питань власності та постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку.

19.4. Використання коштів на заходи, передбачені відповідними міськими цільовими програми, 
здійснювати на підставі відповідних рішень про затвердження цих програм.

19.5. Відповідно до рішення Київської міської ради від 13 вересня 2018 року N 1369/5433 "Про 
затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового 
фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" встановити на 2021 рік:

базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в розрахунку 
на місяць у розмірі 4036 гривень;

цільовий фонд вирівнювання Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) у розмірі 154304400 гривень.

(абзац третій підпункту 19.5 пункту 19 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 р. N 2731/2772)

19.6. Затвердити формулу розподілу видатків бюджету міста Києва на організацію навчального процесу 
у закладах загальної середньої освіти згідно з додатком 12 до цього рішення.

19.7. Заборонити здійснювати перерахунок кошторисної частини проєктної документації на будівництво 
(реконструкцію) об'єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста Києва, за результатами 
розгляду якої отримано позитивний експертний звіт після 01 січня 2019 року, крім випадків внесення змін 
до проєктних рішень та/або техніко-економічних показників.

19.8. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються 
або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, 
передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені 
правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

19.9. Секретаріату Київської міської ради забезпечити експлуатацію та утримання адміністративних 
будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, комунальні послуги, охорона 
будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, 
забезпечення заходів та інше).

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках, комунальна 
бюджетна установа "Контактний центр міста Києва" користуються приміщеннями без відшкодування витрат
секретаріату Київської міської ради.

19.10. Встановити, що:
50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, 
комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", 
комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються
до загального фонду бюджету міста Києва;

50 відсотків суми надходжень від орендної плати за користування майном територіальної громади міста
Києва, яка надходить на рахунки комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" та комунальних
підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва, використовуються ними за 
критеріями, що встановлюються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з постійною комісією 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

19.11. Встановити, що комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" не пізніше наступного робочого 
дня після зарахування коштів від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 



паркування, які закріплені за комунальним підприємством, перераховує 60 відсотків отриманих коштів до 
цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва.

19.12. Встановити мінімальні розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності 
територіальної громади міста Києва при укладанні та внесенні змін до договорів оренди земельних ділянок
згідно з додатком 11 до цього рішення.

19.13. Затвердити параметри громадського бюджету на 2022 рік згідно з додатком 13 до цього рішення.
19.14. Встановити, що у 2021 році комунальні підприємства (об'єднання), організації перераховують до 

бюджету міста Києва частину чистого прибутку (доходу) згідно з додатком 14 до цього рішення.
19.15. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
вносити на загальних зборах господарських товариств, акції (частки, паї) яких належать територіальній 

громаді міста Києва, пропозиції щодо спрямування не менше 50 % одержаного ними чистого прибутку на 
виплату дивідендів;

подати до 1 квітня 2021 року на розгляд Київської міської ради проєкт рішення стосовно кількісного 
унормування пільгових поїздок в міському пасажирському транспорті за кошти бюджету міста Києва;

при коригуванні показників бюджету міста Києва за підсумками І кварталу врахувати необхідність 
врегулювання питань, пов'язаних з обслуговуванням боргу;

забезпечити неухильне дотримання вимог антимонопольного законодавства, зокрема Закону України 
"Про державну допомогу суб'єктам господарювання", при фінансуванні заходів за рахунок коштів бюджету 
міста Києва.

20. У пункті 2 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 741/741 "Про упорядкування 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" цифри 
"2298" замінити цифрами "2342".

21. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 09 грудня 2014 року N 
517/517 "Про утворення Реєстру боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, дозвіл на залучення яких надано Київською міською радою та/або 
погашення яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва".

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Доходи бюджету міста Києва на 2021 рік
(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 1)

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Фінансування бюджету міста Києва на 2021 рік
(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 2)

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24



РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2021 рік

(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 3)

 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Кредитування бюджету міста Києва на 2021 рік
(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615 передбачена нова редакція 
додатка 4)

 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради

 24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської ради

від 22.04.2021 N 574/615)

Міжбюджетні трансферти бюджету міста Києва на 2021 рік
(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 5)

 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із
будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої,

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021
році

(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 6)

 

Додаток 7
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

РОЗПОДІЛ
витрат бюджету міста Києва на реалізацію місцевих/регіональних

програм у 2021 роц
(Рішеннями Київської міської ради від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 22 квітня 2021 року N 574/615, від 7 грудня 2021 року N 
3699/3740 передбачена нова редакція додатка 7)



 

Додаток 9
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Органи, на які покладається контроль за справлянням
надходжень бюджету міста Києва

26000000000
(код бюджету)

Код
Найменування доходів згідно із

бюджетною класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

11010100*

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачуються податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11010200*

Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, 
що сплачується податковими агентами

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11010400*

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна
плата

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11010500*
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11010600*
Фіксований податок на доходи фізичних осіб 
від зайняття підприємницькою діяльністю, 
нарахований до 1 січня 2012 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11010900*

Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу України

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

11020000* Податок на прибуток підприємств
Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13010200*

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

13010300*
Надходження сум реструктурованої 
заборгованості рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

13020100*

Рентна плата за спеціальне використання 
води (крім рентної плати за спеціальне 
використання води водних об'єктів місцевого 
значення)

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13020200*
Рентна плата за спеціальне використання 
води водних об'єктів місцевого значення

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13020300*
Рентна плата за спеціальне використання 
води для потреб гідроенергетики

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13020400*
Надходження рентної плати за спеціальне 
використання води від підприємств житлово-
комунального господарства

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13020600*

Рентна плата за спеціальне використання 
води в частині використання поверхневих 
вод для потреб водного транспорту (крім 
стоянкових і службово-допоміжного флотів)

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 



13030100*
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13030200*
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13030600*
Рентна плата за користування надрами в 
цілях, не пов'язаних з видобуванням 
корисних копалин

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

13070200*
Плата за спеціальне використання рибних та
інших водних ресурсів

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

14040000*
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

16010000*
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 
січня 2011 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18010100*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18010200*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18010300*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18010400*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18010500* Земельний податок з юридичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18010600* Орендна плата з юридичних осіб

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС, 
Департамент земельних 
ресурсів виконавчого 
органу Київради (КМДА)

 

18010700* Земельний податок з фізичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18010900* Орендна плата з фізичних осіб

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)

 

18011000* Транспортний податок з фізичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18011100* Транспортний податок з юридичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18020100*
Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС, 
Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)

 

18020200*
Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений фізичними особами

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18030100* Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС, 
Управління туризму та 
промоцій виконавчого 

 



органу Київради (КМДА)

18030200*
Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Управління 
туризму та промоцій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)

 

18040100*
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18040200*
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18040300*
Збір за здійснення торгівлі валютними 
цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 
року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18040600*

Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 
січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18040700*
Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18040800*

Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений 
юридичними особами, що справлявся до 1 
січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18040900*
Збір за провадження торговельної діяльності 
із придбанням пільгового торгового патенту, 
що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18041000*
Збір за провадження торговельної діяльності 
із придбанням короткотермінового торгового 
патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18041300*
Збір за провадження діяльності з надання 
платних послуг, сплачений фізичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18041400*
Збір за провадження діяльності з надання 
платних послуг, сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18041500*

Збір за впровадження торговельної 
діяльності нафтопрордуктами, скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабарітних і пересувних 
автозаправочних станціях, заправних 
пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

 
Головне управління ДПС у м. Києві, 
Офіс великих платників податків ДПС

18041700*
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 
сплачений юридичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18041800*
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 
сплачений фізичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

18050300* Єдиний податок з юридичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18050400* Єдиний податок з фізичних осіб
Головне управління ДПС 
у м. Києві  

18050500*

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

19010100*
Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

19010200*
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об'єкти

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

19010300* Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 



відходів як вторинної сировини

19010400*

Екологічний податок, який справляється за 
утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені) та/або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів 
їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензій строк

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

21010300*
Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до бюджету

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС, 
Департамент 
комунальної власності м.
Києва виконавчого органу
Київради (КМДА), 
Північний офіс 
Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та 
перевірок)

 

21010800*

Дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є майно Автономної
Республіки Крим, комунальна власність

 

Головне управління ДПС у м. Києві 
(за актами перевірок), Департамент 
комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)

21050000*
Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

Департамент фінансів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
Північний офіс 
Держаудитслужби (за 
актами перевірок)

 

21080500* Інші надходження

Головне управління ДПС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), Північний 
офіс Держаудитслужби 
(за результатами ревізій 
та перевірок)

 

21080900*

Штрафні санкції за порушення законодавства
про патентування, за порушення норм 
регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

21081100* Адміністративні штрафи та інші санкції

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Державна 
виконавча служба 
України, відділ 
забезпечення роботи 
адміністративної комісії 
при виконавчому органі 
Київради (КМДА), 
Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)

 

21110000*
Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва

 

Департамент земельних ресурсів 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Департамент міського благоустрою 
виконавчого органу Київради (КМДА)

22010200*

Плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

Районні в м. Києві 
державні адміністрації  

22010300* Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців

Головне управління ДПС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), районні в м. 
Києві державні 
адміністрації (відділи з 

 



питань державної 
реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - 
підприємців)

22010500*
Плата за ліцензії на виробництво спирту 
етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

22010600*
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту 
та оптової торгівлі спирту етилового, 
коньячного та плодового

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

22010900*

Плата за державну реєстрацію (крім 
реєстраційного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців)

Головне управління ДФС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), районні в м. 
Києві державні 
адміністрації (відділи з 
питань державної 
реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - 
підприємців)

 

22011000*
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

22011100*
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

22011800*
Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

Центральні органи 
виконавчої влади, 
державні колегіальні 
органи, місцеві 
держадміністрації та 
органи місцевого 
самоврядування, які є 
відповідальними за 
надання 
адміністративних послуг 
та/або до сфери 
управління яких 
належать підприємства, 
установи і організації, що
відповідно до закону 
мають повноваження з 
надання платних 
адміністративних послуг

 

22012500* Плата за надання адміністративних послуг

Центральні органи 
виконавчої влади, 
державні колегіальні 
органи, районні в м. Києві
державні адміністрації 
(відділи з питань 
реєстрації місця 
проживання/перебування
фізичних осіб), які є 
відповідальними за 
надання 
адміністративних послуг 
та/або до сфери 
управління яких 
належать підприємства, 
установи і організації, що
відповідно до закону 
мають повноваження з 
надання платних 
адміністративних послуг

 

22012600*
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень

Департамент з питань 
реєстрації виконавчого 
органу Київради (КМДА)

 

22012900* Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень і 

Департамент з питань 
реєстрації виконавчого 
органу Київради (КМДА)

 



державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших 
платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією

22013100* Плата за ліцензії на виробництво пального
Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

22013200*
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
пальним

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

22013300*
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
пальним

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

22013400*
Плата за ліцензії на право зберігання 
пального

Головне управління ДПС 
у м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДПС

 

22080400*

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

Департамент 
комунальної власності м.
Києва виконавчого органу
Київради (КМДА), 
Головне управління ДФС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), Північний 
офіс Держаудитслужби 
(за результатами ревізій 
та перевірок)

 

22090100*

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування

Головне управління ДПС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), Державна 
виконавча служба

 

22090300*

Державне мито за дії, пов'язані з 
одержанням патентів на об'єкти права 
інтелектуальної власності, підтримання їх 
чинності та передаванням прав їхніми 
власниками

Державна служба 
інтелектуальної 
власності України

 

22090400*
Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України

Головне управління ДПС 
у м. Києві (за актами 
перевірок), Головне 
управління ДМС у місті 
Києві

 

24030000*

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

Північний офіс 
Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та 
перевірок)

 

24060300* Інші надходження
Головне управління ДПС 
у м. Києві  

24061600*
Інші надходження до фондів охорони 
навколишнього природного середовища  

Департамент міського благоустрою 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Головне управління ДФС у м. Києві 
(за актами перевірок)

24062100*

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

 

Департамент міського благоустрою 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Головне управління ДПС у м. Києві 
(за актами перевірок)

24110600*
Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів  

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА)

24110900*

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

 

Департамент будівництва та 
житлового забезпечення виконавчого
органу Київради (КМДА)

24170000
Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту  

Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київради (КМДА)

25010100*
Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю

 

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)



25010200*
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності  

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)

25010300* Плата за оренду майна бюджетних установ  

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу 
Київради (КМДА), Північний офіс 
Держаудитслужби (за результатами 
реалізації матеріалів ревізій та 
перевірок)

25010400*
Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

 

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)

25020100* Благодійні внески, гранти та дарунки  

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)

25020200*

Кошти, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів

 

Департаменти та управління 
виконавчого органу Київради (КМДА),
Північний офіс Держаудитслужби (за 
результатами ревізій та перевірок)

31010200*

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі

Головне управління ДПС 
у м. Києві  

31020000*
Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Головне управління ДПС 
у м. Києві (за актами 
перевірки), Державна 
установа "Державне 
сховище дорогоцінних 
металів і дорогоцінного 
каміння України"

 

31030000*

Надходження від відчуження майна, яке 
належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що знаходиться у комунальній 
власності

 

Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу 
Київради (КМДА)

33010000* Надходження від продажу землі  
Департамент земельних ресурсів 
виконавчого органу Київради (КМДА)

50110000*

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади

 

Структурні підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

50110002*
Кошти, що надходять відповідно до умов 
інвестиційних угод та аукціонів  

Департамент економіки та 
інвестицій виконавчого органу 
Київради (КМДА)

50110003*
Кошти від продажу загальної площі жилих 
будинків  

Департамент будівництва та 
житлового забезпечення 
виконавчого органу Київради (КМДА)

50110004*

Кошти пайової участі (внеску) власників 
тимчасових споруд торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів 
пересувної дрібнороздрібної торгівельної 
мережі в утриманні об'єктів благоустрою

 

Департамент містобудування та 
архітектури виконавчого органу 
Київради (КМДА)

50110005*

Кошти від плати за право тимчасового 
використання місць (для розташування 
об'єктів зовнішньої реклами), які 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м. Києва та від 
плати за розміщення реклами на 
транспорті комунальної власності

 

Управління з питань реклами 
виконавчого органу Київради 
(КМДА), Департамент 
транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київради (КМДА)

50110007* Кошти від сплати за місця паркування 
транспортних засобів

 Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 



органу Київради (КМДА)

50110009*
Кошти відновної вартості зелених 
насаджень, що підлягають видаленню на 
території міста Києва

 

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу 
Київради (КМДА)

____________
* Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві здійснює контроль бюджетних повноважень при 
зарахуванні надходжень та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації.

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 10
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24
26000000000

(код бюджету)

Положення
про формування та використання коштів цільового фонду

спеціального фонду бюджету міста Києва у 2021 році
1. Цільовий фонд є складовою частиною доходів та видатків спеціального фонду бюджету міста Києва, 

формується за рахунок коштів, передбачених пунктом 2 цього Положення, та спрямовується на цілі, 
передбачені пунктом 3 цього Положення.

2. Джерелами формування коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва є:
2.1. Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої 

реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, та від плати за 
розміщення реклами на транспорті комунальної власності.

2.2. Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів.
2.3. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва.
2.4. Надходження коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва.

2.5. 60 відсотків плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, 
які закріплені за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс".

2.6. Залишки коштів цільового фонду станом на 01 січня 2021 року.
3. Кошти цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва спрямовуються:
3.1. На поточні та капітальні видатки підприємств, установ, організацій територіальної громади міста 

Києва.
3.2. На видатки заходів з благоустрою міста Києва.
3.3. Відповідно до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 384/6600 "Про 

затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" на закупівлю садивного 
матеріалу декоративних дерев і кущів, капітальний ремонт зелених насаджень за рахунок джерела, 
визначеного пунктом 2.3 цього Положення, за пооб'єктним переліком, що затверджується виконавчим 
органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

3.5. На заходи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) із забезпечення безпеки дорожнього руху та розвитку 
паркувального простору за рахунок джерела, визначеного пунктом 2.5 цього Положення.

4. Облік доходів цільового фонду проводиться в складі доходів спеціального фонду бюджету міста 
Києва за кодом бюджетної класифікації 50000000, облік видатків в складі видатків спеціального фонду 
бюджету міста Києва за кодом 7691 типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів проводиться органами Державної казначейської служби України.

5. Кошти цільового фонду зберігаються на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської 
служби та мають постійне бюджетне призначення і вилученню не підлягають.



6. Письмова інформація про надходження і витрачання коштів цільового фонду подається Київській 
міській раді одночасно з поданням інформації про виконання бюджету.

7. Звіт про доходи і видатки цільового фонду розглядається на сесії Київської міської ради одночасно із 
розглядом звіту про виконання бюджету за відповідний рік.

8. Контроль за виконанням Положення про формування та використання коштів цільового фонду 
спеціального фонду бюджету міста Києва покладається на постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 11
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24

Мінімальні розміри орендної плати
за земельні ділянки комунальної власності територіальної
громади міста Києва (у відсотках від нормативної грошової

оцінки)
26000000000

(код бюджету)

Код
1
 / не

встановлено
Найменування коду КВЦПЗ1 / види економічної діяльності

Розміри орендної
плати (у відсотках
від нормативної
грошової оцінки)

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3

01.02 Для ведення фермерського господарства 3

01.03 Для ведення особистого селянського господарства 3

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 3

01.05 Для індивідуального садівництва 3

01.06 Для колективного садівництва 3

01.07 Для городництва 3

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 3

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 3

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 3

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 5

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3

01.14
Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

02 Землі житлової забудови  

02.01
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)

0,1

02.02
Для колективного житлового будівництва 0,1

Для колективного житлового будівництва (на період будівництва) 3

02.03
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,1

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (на період 
будівництва)

3

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 5

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,1

02.07 Для іншої житлової забудови 3

02.08
Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3

02.09
Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 
громадської забудови

3

02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово- 0,1



розважальної та ринкової інфраструктури (житлове використання)

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури (на період будівництва)

3

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури (нежитлове використання)

5

03 Землі громадської забудови  

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування

3

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування (виключно для будівництва та обслуговування будівель органів місцевого 
самоврядування міста Києва)

0,01

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 0,01

03.03
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги

3

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 3

03.05
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування

3

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 12

03.07
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 5

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (роздрібна торгівля пальним в мережах 
автозаправних станцій, комплексів, їх обслуговування, оптова торгівля пальним)

12

03.08
Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування

5

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 10

03.10
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 
для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку)

5

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,01

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (роздрібна та 
оптова торгівля, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна)

5

03.16
Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3

03.17
Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів 
рекреаційного призначення

3

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,01

04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,01

04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,01

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,01

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,01

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,01

04.07 Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва 0,01

04.08 Для збереження та використання заказників 0,01

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,01

04.10 Для збереження та використання пам'яток природи 0,01

04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,01

05.00 Землі іншого природоохоронного призначення 0,01

06 Землі оздоровчого призначення  

06.01
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 3

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (виключно - діяльність 
дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх підпорядкованості)

0,1

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 3

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3

06.04
Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

07 Землі рекреаційного призначення  

07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 1

07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 0,01

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3



07.04 Для колективного дачного будівництва 3

07.05
Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини 0,01

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,01

08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,01

08.04
Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

0,01

09 Землі лісогосподарського призначення  

09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг 3

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3

09.03
Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

10 Землі водного фонду  

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 3

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 3

10.04
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і 
каналами

3

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 3

10.06 Для сінокосіння 3

10.07 Для рибогосподарських потреб 5

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 3

10.12
Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

11 Землі промисловості  

11.01
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

3

11.02
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

11.03
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств

3

11.04
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води)

3

11.05
Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

12 Землі транспорту  

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства

3

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (роздрібна торгівля пальним в мережах автозаправних станцій, комплексів, їх 
обслуговування, оптова торгівля пальним)

12

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3

12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 3

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 1

12.08
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій

3

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3

12.10
Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3

12.11
Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу 4

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (роздрібна торгівля пальним в 
мережах автозаправних станцій, комплексів, їх обслуговування, оптова торгівля пальним)

12

13 Землі зв'язку  

13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 3

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 3



13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 3

13.04
Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3

13.05
Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України

0,1

14 Землі енергетики  

14.01
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3

14.02
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії

3

14.03
Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

15 Землі оборони  

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 0,1

15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України 0,1

15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 0,1

15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 0,1

15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 0,1

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 0,1

15.07
Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, 
військових формувань

0,1

15.08
Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

0,1

15.09
Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

0,1

15.10.
Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних 
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Національної поліції

0,1

16.00
Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам)

0,1

17.00
Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному 
користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

3

18.00

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 
загального користування)

3

19.00
Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду

3

Всі категорії земель / категорія земель не встановлена

не встановлено Житлове використання 3

не встановлено
Землі сільськогосподарського призначення (крім оптових ринків сільськогосподарської 
продукції)

3

не встановлено
Землі сільськогосподарського призначення (розміщення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції)

5

не встановлено Для рибогосподарських потреб 5

не встановлено Роздрібна та оптова торгівля 5

не встановлено
Роздрібна торгівля пальним в мережах автозаправних станцій, комплексів, їх 
обслуговування, оптова торгівля пальним

12

не встановлено Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 5

не встановлено Діяльність дипломатичних і консульських служб та місій 12

не встановлено Фінансова та страхова діяльність 10

не встановлено Діяльність готелів, подібних засобів тимчасового розміщення 5

не встановлено Інші види використання 3

Примітка:
____________

1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою 
наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548.

У разі передачі в оренду будівель, споруд, що розташовані на земельній ділянці, розмір річної орендної 
плати за основним видом діяльності збільшується в 1,2 рази.



 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 12
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24
26000000000

(код бюджету)

Формула розподілу видатків бюджету міста Києва на організацію
навчального процесу в закладах загальної середньої освіти

Формула розподілу видатків бюджету міста Києва на організацію навчального процесу в закладах 
загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) передбачає визначення рівня бюджетної забезпеченості 1 учня 
окремого закладу загальної середньої освіти в частині створення і підтримки умов реалізації освітнього 
процесу та його приведення до середнього по регіону з урахуванням критеріїв, які впливають на утримання
закладу освіти та забезпечення ним учбового процесу.

Визначення обсягу видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти 
відбувається за основними етапами:

1. Обчислення середнього по місту Києву рівня бюджетної забезпеченості 1 учня закладу загальної 
середньої освіти за формулою:

  
де: ЗФ - обсяг видатків загального фонду, затверджений на 01 січня поточного бюджетного періоду, який

включає витрати на організацію навчального процесу (поточне утримання);

ЗЧУфакт - загальна чисельність учнів, обчислена як сума контингентів закладів загальної середньої 
освіти міста Києва, затверджених відповідними розпорядженнями районних у місті Києві державних 
адміністрацій "Про мережу та режими роботи закладів загальної середньої освіти (класів і груп у них) 
комунальної форми власності на поточний навчальний рік".

2. Визначення приведеної кількості учнів ЧУпрві для окремого ЗЗСО. Для цього фактичну кількість учнів
в класах закладу необхідно корегувати на нормативну наповнюваність класу. Приведена кількість учнів 
визначається відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України "Про повну загальну середню освіту", згідно з
яким нормативна наповнюваність класів для початкової школи не може становити більше 24 осіб, для 
базової та профільної - 30 осіб на клас. Показник приведеної кількості учнів для окремого ЗЗСО 
розраховується за формулою:

 

де: НКпоч (баз, проф) - фактична наповнюваність класів на початковому, базовому та профільному 
рівнях повної загальної середньої освіти і закладу освіти.

3. Визначення розрахункової наповнюваності класу РНКі для окремого ЗЗСО. Для цього приведену 

кількість учнів ЧУпрві окремого закладу необхідно віднести до фактичної кількості сформованих в цьому 
закладі класів. Показник розрахункової наповнюваності класів обчислюється за формулою:

  
де ККі - фактична кількість сформованих класів в окремому закладі освіти.

Середня розрахункова наповнюваність класів по місту  обчислюється як відношення 
приведеної кількості учнів міста та фактичної кількості сформованих по ЗЗСО міста Києва класів за 



формулою:

  
де: ЗЧУпрв - загальний обсяг приведеної кількості учнів, обчислений для міста Києва;

ЗКК - загальна фактична кількість класів, сформована в ЗЗСО міста Києва.

4. Визначення фактичної питомої площі ПЛуі окремого ЗЗСО. Для цього фактичну площу 

обслуговування закладу  необхідно віднести до загального обсягу контингенту 
закладу. Показник питомої площі на учня розраховується за формулою:

  

Середня питома площа по місту  обчислюється як відношення загальної площі обслуговування

 та загального обсягу контингенту ЗЧУфакт закладів загальної середньої освіти міста Києва
за формулою:

  
5. Коефіцієнт приведення видатків на організацію навчального процесу в окремому закладі освіти

 до середнього по регіону розраховується за формулою:

  
РНКі - розрахункова наповнюваність класів окремого ЗЗСО;

  - середня розрахункова наповнюваність класів по ЗЗСО міста Києва;

ПЛуі - площа на 1 учня і-го ЗЗСО;

  - середній показник площі на 1 учня по ЗЗСО міста Києва.
6. Визначення обсягу бюджетного фінансового забезпечення окремого закладу освіти з урахуванням 

коефіцієнту приведення здійснюється за формулою:

  
де Іс - прогнозний індекс споживчих цін у плановому (прогнозному) бюджетному періоді, визначений в 

установленому порядку.

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 13
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24
26000000000

(код бюджету)



Параметри громадського бюджету на 2022 рік
1. Загальний обсяг видатків на 2021 рік, що планується спрямувати на реалізацію проєктів - 170000,0 

тис. грн.
2. Прогнозні обсяги громадського бюджету міста Києва на 2022 - 2023 роки у сумах:
2022 рік - 200000,0 тис. грн;
2023 рік - 220000,0 тис. грн.

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

 

Додаток 14
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

24.12.2020 N 24/24
26000000000

(код бюджету)

Порядок нарахування та сплати комунальними унітарними
підприємствами, організаціями та їх об'єднаннями, що належать
до комунальної власності міста Києва, частини чистого прибутку

(доходу), яка підлягає перерахуванню до бюджету міста Києва
Комунальні унітарні підприємства, організації та їх об'єднання, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва (далі - підприємства) здійснюють перерахування до загального фонду 
бюджету міста Києва частину чистого прибутку (доходу) згідно з нормативом у розмірі 20 %.

Розрахунковою базою, до якої застосовуються зазначені нормативи, є показник прибутку чистого 
фінансового результату за даними річної фінансової звітності (форми N 2 та N 2-м "Звіт про фінансові 
результати", рядок 2350).

Частина чистого прибутку (доходу) підприємств, яка підлягає перерахуванню до загального фонду 
бюджету міста Києва, визначається ними самостійно відповідно до форми розрахунку, встановленої 
Державною податковою службою України для державних унітарних підприємств та їх об'єднань, та 
зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Визначена відповідно до нормативів частина чистого прибутку (доходу) перераховується до бюджету 
міста Києва підприємствами самостійно до 01 травня 2021 року на відповідні рахунки з обліку надходжень 
загального фонду бюджету міста Києва, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається підприємствами до органів Державної податкової 
служби України у термін, передбачений для подання декларації з податку на прибуток, та в копії - до 
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

 
Київський міський голова Віталій КЛИЧКО
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