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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

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

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 у сумі 60747831528 гривень, у тому числі,
доходи загального фонду бюджету міста Києва - 54938765700 гривень та
доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 5809065828 гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста Києва у сумі 6106147356 гривень, у тому числі,
видатки загального фонду бюджету міста Києва - 45539915548 гривень та
видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 21566231808 гривень;

повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 81636671 гривня, у
тому числі, повернення кредитів до загального фонду бюджету міста Києва
- 81336671 гривня, повернення кредитів до спеціального фонду бюджету
міста Києва - 300000 гривень;

надання кредитів з бюджету міста Києва у сумі 194753116 гривень, у тому
числі, надання кредитів із загального фонду бюджету міста Києва -
194753116 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста Києва у сумі 9285433707
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
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дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Києва у сумі 15756865980
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у розмірі
20000000 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду
бюджету міста Києва, визначених цим пунктом;

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

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

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 34548321224 гривня
згідно з додатком 7 до цього рішення.

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

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, 103 ,
103 , 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених
статтею 69  та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2

3

1

7. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
міста Києва на 2021 рік:
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1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 , 71 Бюджетного
кодексу України, та трансферти, визначені статтею 103  Бюджетного
кодексу України;

1

1

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 69  Бюджетного кодексу України.1

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 69
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).

1

9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу
міста Києва у сумі 7024719600 гривень, граничний обсяг надання місцевих
гарантій у 2021 році 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)

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.
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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);

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr101486?ed=2010_12_02
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr130647?ed=2013_11_13
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr191443?ed=2019_12_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102456?ed=2020_12_15&an=641


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 5/259

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;

https://ips.ligazakon.net/document/view/t102456?ed=2020_12_15&an=208
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102456?ed=2020_12_15&an=558
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102456?ed=2020_12_15&an=857
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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
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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
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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:

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp020228?ed=2020_11_11&an=115
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr181524?ed=2018_09_13
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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 233115900 гривень.

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;
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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.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t141555?ed=2020_06_16
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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
24.12.2020 N 24/24
(в редакції, затвердженій рішенням
Київської міської ради
від 22.04.2021 N 574/615)

Доходи бюджету міста Києва на 2021 рік
26000000000
(код бюджету)

грн

Код
Найменування згідно з
класифікацією доходів

бюджету
Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т. ч.
бюджет
розвитку

10000000 Податкові надходження 48571832000 48536062000 35770000 0

11000000

Податки на доходи,
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості

32634411000 32634411000 0 0

11010000
Податок та збір на
доходи фізичних осіб

27630653000 27630653000    

11020000
Податок на прибуток
підприємств

5003758000 5003758000    
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13000000
Рентна плата та плата
за використання інших
природних ресурсів

35750000 35750000 0 0

13020000
Рентна плата за
спеціальне
використання води

28690000 28690000    

13030000
Рентна плата за
користування надрами

6880000 6880000    

13070000
Плата за використання
інших природних
ресурсів

180000 180000    

14000000 Внутрішні податки на
товари та послуги

2032350000 2032350000 0 0

14021900

Акцизний податок з
вироблених в Україні
підакцизних товарів
(пальне)

180000000 180000000    

14031900

Акцизний податок з
ввезених на митну
територію України
підакцизних товарів
(пальне)

620000000 620000000    

14040000

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

1232350000 1232350000    

18000000 Місцеві податки 13833551000 13833551000 0 0

18010000 Податок на майно 6473996000 6473996000 0 0

18010100

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

84864000 84864000    

18010200

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

150144000 150144000    
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18010300

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

96288000 96288000    

18010400

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

1300704000 1300704000    

18010500
Земельний податок з
юридичних осіб

2063356000 2063356000    

18010600
Орендна плата з
юридичних осіб

2601341000 2601341000    

18010700
Земельний податок з
фізичних осіб

76642000 76642000    

18010900
Орендна плата з
фізичних осіб

27050000 27050000    

18011000
Транспортний податок
з фізичних осіб

44619000 44619000    

18011100
Транспортний податок
з юридичних осіб

28988000 28988000    

18030000 Туристичний збір 31555000 31555000    

18050000 Єдиний податок 7328000000 7328000000    

19000000 Інші податки та збори 35770000 0 35770000 0

19010000 Екологічний податок 35770000   35770000  

20000000
Неподаткові
надходження

2860103528 667035000 2193068528 10000000

21000000
Доходи від власності та
підприємницької
діяльності

51735000 41735000 10000000 10000000

21010300

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

25000000 25000000    
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21010800

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

10000000   10000000 10000000

21080000 Інші надходження 16735000 16735000    

21080500 Інші надходження 0 0    

21080900

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

100000 100000    

21081100
Адміністративні
штрафи та інші санкції

10500000 10500000    

21081500

Адміністративні
штрафи та штрафні
санкції за порушення
законодавства у сфері
виробництва та обігу
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

6135000 6135000    

21110000

Надходження коштів
від відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і лісогосподарського
виробництва

13755928   13755928  

22000000

Адміністративні збори
та платежі, доходи від
некомерційної
господарської
діяльності

615200000 615200000 0 0

22010000
Плата за надання
адміністративних
послуг

488300000 488300000    
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22080000

Надходження від
орендної плати за
користування цілісним
майновим комплексом
та іншим державним
майном

89900000 89900000 0 0

22080400

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

89900000 89900000    

22090000 Державне мито 37000000 37000000    

24000000 Інші неподаткові
надходження

13850000 10100000 3750000 0

24030000

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

100000 100000    

24060300 Інші надходження 10000000 10000000    

24061600

Інші надходження до
фондів охорони
навколишнього
природного
середовища

3500000   3500000  

24062100

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

250000   250000  

25000000 Власні надходження
бюджетних установ

2165562600 0 2165562600 0

25010000

Надходження від плати
за послуги, що
надаються
бюджетними
установами згідно із
законодавством

2117741100   2117741100  
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25020000
Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

47821500   47821500  

30000000
Доходи від операцій з
капіталом

1288212200 100000 1288112200 1288112200

31000000
Надходження від
продажу основного
капіталу

100100000 100000 100000000 100000000

31010200

Надходження коштів
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

100000 100000    

31030000

Кошти від відчуження
майна, що належить
Автономній Республіці
Крим та майна, що
перебуває в
комунальній власності

100000000   100000000 100000000

33000000
Кошти від продажу
землі і нематеріальних
активів

1188112200 0 1188112200 1188112200

33010000
Кошти від продажу
землі

1188112200   1188112200 1188112200

50000000 Цільові фонди 482000000 0 482000000 0

50110000

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

482000000 0 482000000 0

50110002

Кошти, що надходять
відповідно до умов
інвестиційних угод та
аукціонів

6000000   6000000  
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50110004

Кошти 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

100000000   100000000  

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

250000000   250000000  

50110007
Кошти від плати за
місця для паркування
транспортних засобів

100000000   100000000  

50110009

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

26000000   26000000  

 

Усього доходів (без
урахування
міжбюджетних
трансфертів)

53202147728 49203197000 3998950728 1298112200

40000000 Офіційні трансферти 7545683800 5735568700 1810115100 0

41000000 Від органів державного
управління

7545683800 5735568700 1810115100 0

41020000
Дотації з державного
бюджету місцевим
бюджетам

52543000 52543000    
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41021000

Додаткова дотація з
державного бюджету
місцевим бюджетам
внаслідок наданих
державою податкових
пільг зі сплати
земельного податку
суб'єктам космічної
діяльності та
літакобудування

52543000 52543000    

41030000
Субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам

7493140800 5683025700 1810115100  

41033000

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на
здійснення підтримки
окремих закладів та
заходів у системі
охорони здоров'я

233242400 233242400    

41033900
Освітня субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам

5407135900 5407135900    

41034400

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні
роботи, придбання
житла та приміщень
для розвитку сімейних
та інших форм
виховання,
наближених до
сімейних, підтримку
малих групових
будинків та
забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа

15806900 15806900    

41035400

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на надання
державної підтримки
особам з особливими
освітніми потребами

26840500 26840500    
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41037300

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції, ремонту
і утримання
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення,
вулиць і доріг
комунальної власності
у населених пунктах

1810115100   1810115100  

  Разом доходів 60747831528 54938765700 5809065828 1298112200

 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

(додаток 1 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 22.04.2021 N 574/615)

Фінансування бюджету міста Києва на 2021 рік
26000000000
(код бюджету)

грн

Код

Найменування
згідно з

Класифікацією
фінансування

бюджету

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний 

усього
у т

б
р

2 3 3 4 5

Фінансування бюджету за типом кредитора

200000
Внутрішнє
фінансування

8375873873 -9285433707 17661307580 175
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202000

Фінансування за
рахунок позик
банківських
установ

1542604100 0 1542604100 154

202200
Фінансування за
рахунок інших
банків

1542604100 0 1542604100 154

202210 Одержано позик 1542604100   1542604100 154

203000
Інше внутрішнє
фінансування

3178817900 0 3178817900 31

203500
Фінансування за
рахунок випуску
цінних паперів

3178817900 0 3178817900 31

203510 Одержано позик 3948817900   3948817900 394

203520 Погашено позик -770000000   -770000000 -77

208000

Фінансування за
рахунок зміни
залишків коштів
бюджетів

3654451873 -9285433707 12939885580 128

208100
На початок
періоду

3654451873 3498475203 155976670 8

208400

Кошти, що
передаються із
загального фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

- -12783908910 12783908910 127

300000
Зовнішнє
фінансування

-1904441600 0 -1904441600 -19

303000

Позики, надані
іноземними
комерційними
банками, іншими
іноземними
фінансовими
установами

-1904441600 0 -1904441600 -19

303200 Погашено позик -1904441600 0 -1904441600 -19
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Х
Загальне
фінансування

6471432273 -9285433707 15756865980 156

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

400000
Фінансування за
борговими
операціями

2816980400 - 2816980400 28

401000 Запозичення 5491422000 - 5491422000 54

401100
Внутрішні
запозичення

5491422000 - 5491422000 54

401102
Середньострокові
зобов'язання

5491422000   5491422000 54

402000 Погашення -2674441600 - -2674441600 -26

402100
Внутрішні
зобов'язання

-770000000 0 -770000000 -77

402103
Короткострокові
зобов'язання та
векселі

-770000000 0 -770000000 -77

402200
Зовнішні
зобов'язання

-1904441600 - -1904441600 -19

402201
Довгострокові
зобов'язання

-1904441600 - -1904441600 -19

600000
Фінансування за
активними
операціями

3654451873 -9285433707 12939885580 128

602000
Зміни обсягів
бюджетних
коштів

3654451873 -9285433707 12939885580 128

602100
На початок
періоду

3654451873 3498475203 155976670 8

602400

Кошти, що
передаються із
загального фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

- -12783908910 12783908910 127
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Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

(додаток 2 у редакції рішення Київської
міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 22.04.2021 N 574/615)

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2021 рік

26000000000
(код бюджету)

(грн)

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання

місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання

місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного

розпорядника
коштів місцевого

бюджету /
відповідального

виконавця,
найменування

бюджетної програми
згідно з Типовою

програмною
класифікацією
видатків та

кредитування
місцевого бюджету

усього
вида

спожив

1 2 3 4 5 6

0100000    
Київська міська рада
(Секретаріат)

355452551 35545

0110000    
Київська міська рада
(Секретаріат)

355452551 35545
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0110150 0150 0111

Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності Київської
міської ради
(Секретаріат)

142389031 14238

0110180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

77628800 77628

0111142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

24899350 24899

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

60167450 60167

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

4585000 4585

0116090 6090 0640

Інша діяльність у
сфері житлово-
комунального
господарства

29848200 29848

0117680 7680 0490

Членські внески до
асоціацій органів
місцевого
самоврядування

15934720 15934

0200000    
Київська міська
державна
адміністрація

432490014 43249

0220000    
Апарат виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

415615725 41561

0220160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
забезпечення
діяльності апарату
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

135614637 13561

0220180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

144062088 14406
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0222151 2151 0763

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
охорони здоров'я

131804100 13180

0227330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

   

0227520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

4134900 4134

0230000    
Державний архів м.
Києва

16874289 16874

0230160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
архівної справи у
місті Києві

16874289 16874

0600000    

Департамент освіти і
науки виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

2262698287 226269

0610000    

Департамент освіти і
науки виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

2262698287 226269

0610160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
освіти і науки у місті
Києві

28181229 28181

0611010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

233115900 23311

0611021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

3817272 3817

0611023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

65416678 65416

0611031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

4182600 4182
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0611033 1033 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

11398500 11398

0611070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

162389107 16238

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів
закладами
професійної
(професійно-
технічної) освіти та
іншими закладами
освіти за рахунок
коштів місцевого
бюджету

761025794 76102

0611092 1092 0930

Підготовка кадрів
закладами
професійної
(професійно-
технічної) освіти та
іншими закладами
освіти за рахунок
освітньої субвенції

77399900 77399

0611101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

409218241 40921

0611102 1102 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок освітньої
субвенції

53372000 53372

0611110 1110 0942
Підготовка кадрів
закладами вищої
освіти

322510583 32251

0611120 1120 0950

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів закладами
післядипломної
освіти

42182467 42182
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0611160 1160 0990

Забезпечення
діяльності центрів
професійного
розвитку
педагогічних
працівників

21238800 21238

0611141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

50103700 50103

0611142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

17145516 17145

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

0700000    

Департамент
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

5428214002 542771

0710000    

Департамент
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

5428214002 542771

0710160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
охорони здоров'я у
місті Києві

35888317 35388

0711101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

145789680 14578

0711102 1102 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок освітньої
субвенції

9576100 9576

0711120 1120 0950

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів закладами
післядипломної
освіти

5136059 5136
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0712010 2010 0731

Багатопрофільна
стаціонарна
медична допомога
населенню

860875230 86087

0712020 2020 0732

Спеціалізована
стаціонарна
медична допомога
населенню

442949049 44294

0712030 2030 0733

Лікарсько-
акушерська
допомога вагітним,
породіллям та
новонародженим

140315773 14031

0712040 2040 0734
Санаторно-курортна
допомога населенню

129395367 12939

0712050 2050 0761

Медико-соціальний
захист дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

79928718 79928

0712060 2060 0762
Створення банків
крові та її
компонентів

44418144 44418

0712070 2070 0724
Екстрена та швидка
медична допомога
населенню

448814135 44881

0712080 2080 0721

Амбулаторно-
поліклінічна
допомога
населенню, крім
первинної медичної
допомоги

10997730 10997

0712090 2090 0722

Спеціалізована
амбулаторно-
поліклінічна
допомога населенню

676318980 67631

0712100 2100 0722
Стоматологічна
допомога населенню

96497630 96497

0712111 2111 0726

Первинна медична
допомога
населенню, що
надається центрами
первинної медичної
(медико-санітарної)
допомоги

47789809 47789
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0712130 2130 0763

Проведення
належної медико-
соціальної
експертизи (МСЕК)

14848190 14848

0712141 2141 0763

Програми і
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

163381797 16338

0712142 2142 0763

Програми і
централізовані
заходи боротьби з
туберкульозом

8738300 8738

0712143 2143 0763

Програми і
централізовані
заходи
профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу

17530600 17530

0712144 2144 0763

Централізовані
заходи з лікування
хворих на цукровий
та нецукровий
діабет

146146847 14614

0712145 2145 0763

Централізовані
заходи з лікування
онкологічних
хворих

203224380 20322

0712151 2151 0763

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
охорони здоров'я

88244661 88244

0712152 2152 0763
Інші програми та
заходи у сфері
охорони здоров'я

1611408506 161140

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

   

0717340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

   

0717363 7363 0490

Виконання
інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій
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0800000    

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

4409273799 440927

0810000    

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

4409273799 440927

0810160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
соціальної політики
у м. Києві

51857019 51857

0813050 3050 1070

Пільгове медичне
обслуговування осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

37765800 37765

0813160 3160 1010

Надання соціальних
гарантій фізичним
особам, які надають
соціальні послуги
громадянам
похилого віку,
особам з
інвалідністю, дітям з
інвалідністю,
хворим, які не здатні
до
самообслуговування
і потребують
сторонньої
допомоги

17929800 17929

0813171 3171 1010

Компенсаційні
виплати особам з
інвалідністю на
бензин, ремонт,
технічне
обслуговування
автомобілів,
мотоколясок і на
транспортне
обслуговування

439200 4392

0813172 3172 1010

Встановлення
телефонів особам з
інвалідністю I і II
груп

9600 960
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0813191 3191 1030

Інші видатки на
соціальний захист
ветеранів війни та
праці

347248600 34724

0813192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

12109000 12109

0813200 3200 1090

Забезпечення
обробки інформації
з нарахування та
виплати допомог і
компенсацій

99645100 99645

0813241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

105779171 10577

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

1031958280 103195

0817323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

   

0813031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

1963400 1963

0813032 3032 1070

Надання пільг
окремим категоріям
громадян з оплати
послуг зв'язку

19000000 19000

0813033 3033 1070

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям
громадян

392222674 39222
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0813035 3035 1070

Компенсаційні
виплати за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян на
залізничному
транспорті

7627124 7627

0813036 3036 1070

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
електротранспортом
окремим категоріям
громадян

1395883214 139588

0813101 3101 1010

Забезпечення
соціальними
послугами
стаціонарного
догляду з наданням
місця для
проживання дітей з
вадами фізичного та
розумового розвитку

94451000 94451

0813102 3102 1020

Забезпечення
соціальними
послугами
стаціонарного
догляду з наданням
місця для
проживання,
всебічної підтримки,
захисту та безпеки
осіб, які не можуть
вести самостійний
спосіб життя через
похилий вік, фізичні
та розумові вади,
психічні
захворювання або
інші хвороби

375213000 37521

0813104 3104 1020

Забезпечення
соціальними
послугами за місцем
проживання
громадян, які не
здатні до
самообслуговування
у зв'язку з похилим
віком, хворобою,
інвалідністю

378493517 37849
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0813105 3105 1010

Надання
реабілітаційних
послуг особам з
інвалідністю та
дітям з інвалідністю

39678300 39678

0900000    

Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

103106064 10310

0910000    

Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

103106064 10310

0910160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
соціального захисту
дітей та сім'ї у місті
Києві

9556199 9556

0913111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

32338600 32338

0913112 3112 1040

Заходи державної
політики з питань
дітей та їх
соціального захисту

10342800 10342

0913121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

23228217 23228

0913123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

2092000 2092
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0913140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

8267200 8267

0913241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

16050800 16050

0913242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

1230248 1230

0916083 6083 0610

Проектні,
будівельно-ремонтні
роботи, придбання
житла та приміщень
для розвитку
сімейних та інших
форм виховання,
наближених до
сімейних, та
забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа

   

1000000    

Департамент
культури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

1345152047 134515

1010000    

Департамент
культури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

1345152047 134515

1010160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
культури у місті
Києві

25396071 25396
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1011023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

76991671 76991

1011033 1033 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

11210774 11210

1011080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

33508900 33508

1011101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

93529674 93529

1011102 1102 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок освітньої
субвенції

1224626 1224

1011110 1110 0942
Підготовка кадрів
закладами вищої
освіти

134900327 13490

1011141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

9318200 9318

1014010 4010 0821
Фінансова
підтримка театрів

399893986 39989

1014020 4020 0822

Фінансова
підтримка
філармоній,
художніх і музичних
колективів,
ансамблів,
концертних та
циркових
організацій

89772940 89772

1014030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

49228460 49228

1014040 4040 0824
Забезпечення
діяльності музеїв і
виставок

272824610 27282

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2358
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2359
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2360
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2361
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2362
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2363
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2374
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2375
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2376
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2377
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2378
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2379
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2390
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2391
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2392
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2393
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2394
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2395
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2406
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2407
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2408
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2409
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2410
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2411
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2422
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2423
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2424
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2425
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2426
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2427
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2438
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2439
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2440
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2441
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2442
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2443
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2454
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2455
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2456
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2457
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2458
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2459
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2470
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2471
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2472
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2473
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2474
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2475
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2486
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2487
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2488
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2489
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2490
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2491
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2502
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2503
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2504
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2505
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2506
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2507
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2518
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2519
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2520
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2521
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2522
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2523


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 35/259

1014060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

6704400 6704

1014070 4070 0823
Фінансова
підтримка
кінематографії

115200 1152

1014081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

122505498 12250

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

18026710 18026

1017324 7324 0443
Будівництво установ
та закладів культури

   

1017340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

   

1100000    

Департамент молоді
та спорту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

1026205971 102620

1110000    

Департамент молоді
та спорту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

1026205971 102620

1110160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
молоді та спорту у
місті Києві

13856023 13856

1113133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

28889893 28889

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2534
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2535
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2536
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2537
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2538
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2539
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2550
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2551
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2552
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2553
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2554
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2555
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2566
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2567
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2568
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2569
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2570
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2571
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2582
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2583
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2584
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2585
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2586
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2587
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2598
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2599
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2600
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2601
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2602
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2603
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2614
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2615
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2616
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2617
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2618
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2619
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2630
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2631
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2632
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2633
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2634
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2635
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2646
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2647
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2648
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2649
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2650
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2651
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2662
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2663
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2664
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2665
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2666
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2667
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2678
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2679
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2680
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2681
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2682
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2683


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 36/259

1113140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

110548731 11054

1115011 5011 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань з
олімпійських видів
спорту

46495082 46495

1115012 5012 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань з
неолімпійських
видів спорту

18000000 18000

1115021 5021 0810

Утримання центрів
фізичної культури і
спорту осіб з
інвалідністю і
реабілітаційних
шкіл

9732942 9732

1115022 5022 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань та заходів
зі спорту осіб з
інвалідністю

4285700 4285

1115031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

350393851 35039

1115032 5032 0810

Фінансова
підтримка дитячо-
юнацьких
спортивних шкіл
фізкультурно-
спортивних
товариств

207821778 20782
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1115033 5033 0810

Забезпечення
підготовки
спортсменів
школами вищої
спортивної
майстерності

133539271 13353

1115041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

15072000 15072

1115061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

18223200 18223

1115062 5062 0810

Підтримка спорту
вищих досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурно-
спортивну
діяльність в регіоні

63584500 63584

1115063 5063 0810

Забезпечення
діяльності
централізованої
бухгалтерії

5763000 5763

1117325 7325 0443

Будівництво споруд,
установ та закладів
фізичної культури і
спорту

   

1117361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

   

1200000    

Департамент
житлово-
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

299477520 65963
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1210000    

Департамент
житлово-
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

299477520 65963

1210160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
житлово-
комунальної
інфраструктури у
місті Києві

43409520 43409

1213090 3090 1030

Видатки на
поховання
учасників бойових
дій та осіб з
інвалідністю
внаслідок війни

11175100 11175

1216011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

   

1216012 6012 0620

Забезпечення
діяльності з
виробництва,
транспортування,
постачання теплової
енергії

   

1216013 6013 0620

Забезпечення
діяльності
водопровідно-
каналізаційного
господарства

574000  

1216014 6014 0620
Забезпечення збору
та вивезення сміття
і відходів

1360000  

1216016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

1216030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

188162800  

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2934
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2935
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2936
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2937
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2938
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2939
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2950
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2951
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2952
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2953
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2954
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2955
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2966
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2967
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2968
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2969
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2970
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2971
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2982
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2983
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2984
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2985
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2986
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2987
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2998
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=2999
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3000
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3001
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3002
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3003
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3014
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3015
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3016
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3017
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3018
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3019
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3030
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3031
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3032
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3033
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3034
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3035
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3046
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3047
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3048
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3049
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3050
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3051
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3062
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3063
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3064
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3065
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3066
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=3067


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 39/259

1216090 6090 0640

Інша діяльність у
сфері житлово-
комунального
господарства

8644000  

1217310 7310 0443

Будівництво об'єктів
житлово-
комунального
господарства

   

1217330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

   

1217350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

   

1217361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

   

1217640 7640 0470
Заходи з
енергозбереження

23027400  

1217693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

11746000  

1218330 8330 0540

Інша діяльність у
сфері екології та
охорони природних
ресурсів

11378700 11378

1400000    

Департамент
міського
благоустрою
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

161366348 25583

1410000    

Департамент
міського
благоустрою
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

161366348 25583
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1410160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
благоустрою у місті
Києві

25583378 25583

1416030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

135782970  

1417330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

   

1417340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

   

1500000    

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

29514082 29174

1510000    

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

29514082 29174

1510160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
будівництва та
житлового
забезпечення у місті
Києві

28388946 28048

1516081 6081 0610

Будівництво житла
для окремих
категорій населення
відповідно до
законодавства

   

1516082 6082 0610

Придбання житла
для окремих
категорій населення
відповідно до
законодавства
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1516084 6084 0610

Витрати, пов'язані з
наданням та
обслуговуванням
пільгових
довгострокових
кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/
реконструкцію/
придбання житла

1125136 1125

1516085 6085 0610

Здешевлення
вартості іпотечних
кредитів для
забезпечення
доступним житлом
громадян, які
потребують
поліпшення
житлових умов

   

1517330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

   

1600000    

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

42688676 42688

1610000    

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

42688676 42688

1610160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
містобудування та
архітектури у місті
Києві

42148676 42148

1617340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

540000 5400

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)
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1700000    

Департамент з
питань державного
архітектурно-
будівельного
контролю міста
Києва виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

19064162 19064

1710000    

Департамент з
питань державного
архітектурно-
будівельного
контролю міста
Києва виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

19064162 19064

1710160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
державного
архітектурно-
будівельного
контролю міста
Києва

19064162 19064

1800000    

Департамент
охорони культурної
спадщини
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

45573538 45573

1810000    

Департамент
охорони культурної
спадщини
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

45573538 45573

1810160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
охорони культурної
спадщини у місті
Києві

8943508 8943

1814081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

36630030 36630

1817340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури
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1900000    

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

4415536548 65010

1910000    

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

4415536548 65010

1910160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
транспортної
інфраструктури у
місті Києві

61810327 61810

1910180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

3199710 3199

1917412 7412 0451
Регулювання цін на
послуги місцевого
автотранспорту

550912100  

1917413 7413 0451
Інші заходи у сфері
автотранспорту

   

1917421 7421 0453
Утримання та
розвиток наземного
електротранспорту

   

1917422 7422 0453

Регулювання цін на
послуги місцевого
наземного
електротранспорту

875577000  

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

   

1917424 7424 0453
Регулювання цін на
послуги
метрополітену

714527300  

1917426 7426 0455
Інші заходи у сфері
електротранспорту

12884400  

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

260435600  
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1917442 7442 0456

Утримання та
розвиток інших
об'єктів
транспортної
інфраструктури

1919190111  

1917450 7450 0456
Інша діяльність у
сфері транспорту

17000000  

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

   

1917462 7462 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок субвенції з
державного бюджету

   

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

   

1917691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

2000000    

Департамент
інформаційно-
комунікаційних
технологій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

381749011 10382
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2010000    

Департамент
інформаційно-
комунікаційних
технологій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

381749011 10382

2010160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
інформаційно-
комунікаційних
технологій у місті
Києві

10382525 10382

2017520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

371366486  

2300000    

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

258943079 25894

2310000    

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

258943079 25894

2310160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
суспільних
комунікацій у місті
Києві

21974879 21974

2310180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

58275500 58275

2318410 8410 0830
Фінансова
підтримка засобів
масової інформації

174359100 17435

2318420 8420 0830
Інші заходи у сфері
засобів масової
інформації

4333600 4333

2600000    

Управління туризму
та промоцій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

15285808 13285
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2610000    

Управління туризму
та промоцій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

15285808 13285

2610160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
туризму та промоцій
у місті Києві

6929988 6929

2617622 7622 0470
Реалізація програм і
заходів в галузі
туризму та курортів

8355820 6355

2700000    

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

105450904 10240

2710000    

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

105450904 10240

2710160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
економіки та
інвестицій у місті
Києві

63808390 63108

2717670 7670 0490

Внески до
статутного капіталу
суб'єктів
господарювання

   

2717693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

41642514 39294

2800000    

Управління екології
та природних
ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

395330413 55978

2810000    

Управління екології
та природних
ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

395330413 55978
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2810160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
екології та
природних ресурсів
у місті Києві

11654653 11654

2816030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

340851710 1500

2817130 7130 0421
Здійснення заходів
із землеустрою

   

2817310 7310 0443

Будівництво об'єктів
житлово-
комунального
господарства

   

2817441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

   

2817691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

2818120 8120 0320
Заходи з організації
рятування на водах

39871000 39871

2818330 8330 0540

Інша діяльність у
сфері екології та
охорони природних
ресурсів

2953050 2953

2818340 8340 0540
Природоохоронні
заходи за рахунок
цільових фондів
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3000000    

Департамент
муніципальної
безпеки
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

319710774 15200

3010000    

Департамент
муніципальної
безпеки
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

319710774 15200

3010160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
цивільного захисту
та безпеки у місті
Києві

24574554 24574

3017693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

167710400  

3018110 8110 0320

Заходи із
запобігання та
ліквідації
надзвичайних
ситуацій та
наслідків стихійного
лиха

61436710 61436

3018230 8230 0380
Інші заходи
громадського
порядку та безпеки

19966480 19966

3019800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

46022630 46022

3100000    

Департамент
комунальної
власності м. Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

36133519 36133
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3110000    

Департамент
комунальної
власності м. Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

36133519 36133

3110160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
комунальної
власності у місті
Києві

36133519 36133

3117340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

   

3117693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

   

3200000    

Управління з питань
реклами
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

52380612 5535

3210000    

Управління з питань
реклами
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

52380612 5535

3210160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
реклами у місті
Києві

5535612 5535

3217693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

46845000  

3300000    

Департамент з
питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

21136369 21136

3310000    

Департамент з
питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

21136369 21136
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3310160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
реєстраціїі у місті
Києві

21136369 21136

3400000    

Департамент
(Центр) надання
адміністративних
послуг виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

47993251 47993

3410000    

Департамент
(Центр) надання
адміністративних
послуг виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

47993251 47993

3410160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
надання
адміністративних
послуг у місті Києві

47993251 47993

3500000    

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

66883507 66883

3510000    

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

66883507 66883

3510160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
промисловості та
розвитку
підприємництва у
місті Києві

23183507 23183

3517610 7610 0411

Сприяння розвитку
малого та
середнього
підприємництва

43700000 43700

3600000    

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

275627761 45947
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3610000    

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

275627761 45947

3610160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
земельних відносин
у місті Києві

45947761 45947

3617693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

229680000  

3700000    

Департамент
фінансів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

682656780 47028

3710000    

Департамент
фінансів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

682656780 47028

3710160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
реалізації
бюджетної політики
у місті Києві

48319459 48319

3717693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

9475088 9475

3718600 8600 0170
Обслуговування
місцевого боргу

405491033 40549

3718710 8710 0133
Резервний фонд
місцевого бюджету

212371200  

3719800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

7000000 7000

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4838
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4839
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4840
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4841
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4842
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4843
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4854
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4855
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4856
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4857
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4858
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4859
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4870
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4871
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4872
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4873
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4874
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4875
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4886
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4887
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4888
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4889
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4890
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4891
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4902
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4903
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4904
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4905
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4906
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4907
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4918
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4919
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4920
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4921
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4922
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4923
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4934
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4935
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4936
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4937
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4938
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4939
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4950
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4951
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4952
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4953
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4954
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4955
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4966
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4967
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4968
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4969
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4970
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4971
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4982
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4983
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4984
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4985
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4986
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=4987


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 52/259

3800000    

Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

37152396 24157

3820000    

Управління
(інспекція)
самоврядного
контролю
виконавчого органу
Київради (КМДА)

5204400 5204

3820160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
самоврядного
контролю у місті
Києві

5204400 5204

3810000    

Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

31947996 18953

3810160 0160 0111

Керівництво і
управління у сфері
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту
в місті Києві

18653140 18653

3817520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

300000 3000

3817693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

12994856  

4000000    

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1846778855 177130

4010000    

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1846778855 177130
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4010160 0160 0111

Керівництво і
управління
Голосіївською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

110295013 11029

4011010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

566514459 56651

4011021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

380163358 38016

4011022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

56640708 56640

4011031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

409390960 40939

4011032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

32368200 32368

4011061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

2299807 2299

4011070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

26987330 26987

4011080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

50040525 50040
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4011151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

6611765 6611

4011152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4011141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

26844420 26844

4011142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

47060 470

4011200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

3231700 3231

4011210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1956300 1956

4013031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства
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4013111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

104000 1040

4013121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

9743944 9743

4013123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

117600 1176

4013132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

15801716 15801

4013133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

91434 914

4013210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

36500 365

4013241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

771036 7710

4013242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

3345200 3345

4014030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

28051270 28051

4014060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

3222350 3222
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4014081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2571530 2571

4014082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

415000 4150

4015031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

31747020 31747

4015061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

400000 4000

4016011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

6312400  

4016015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4016016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4016030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

69157210  

4017321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4017325 7325 0443

Будівництво споруд,
установ та закладів
фізичної культури і
спорту
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4017442 7442 0456

Утримання та
розвиток інших
об'єктів
транспортної
інфраструктури

   

4017691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4100000    

Дарницька районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2901108396 282563

4110000    

Дарницька районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2901108396 282563

4110160 0160 0111

Керівництво і
управління
Дарницькою
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

120392272 12039

4111010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

972299283 97229

4111021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

662483896 66248
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4111022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

40030322 40030

4111031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

734476976 73447

4111032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

29590184 29590

4111041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4111061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

4508320 4508

4111070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

91271320 91271

4111080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

44160960 44160

4111151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

4839046 4839
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4111152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4111141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

39612083 39612

4111142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

54300 543

4111200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

3231400 3231

4111210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

2106300 2106

4113031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4113111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

142000 1420
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4113121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

8231917 8231

4113123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

110000 1100

4113132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

9676751 9676

4113133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

145000 1450

4113192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

206600 2066

4113210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

50000 500

4113241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

5062562 5062

4113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

7016500 7016

4114030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

25493076 25493

4114060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

8883906 8883

4114081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2570609 2570
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4114082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

1115300 1115

4115031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

6028785 6028

4115061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

348500 3485

4116011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

9288800  

4116015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4116016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4116030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

66182388  

4117321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4117322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

   

4117363 7363 0490

Виконання
інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій
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4117380 7380 0490

Виконання
інвестиційних
проектів за рахунок
інших субвенцій з
державного бюджету

   

4117691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4200000    

Деснянська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2671819891 259201

4210000    

Деснянська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2671819891 259201

4213121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

9734077 9734

4213123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

332500 3325

4210160 0160 0111

Керівництво і
управління
Деснянською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

136506300 13650

4211010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

849154504 84915

4211021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

751568335 75156
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4211031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

617084260 61708

4211041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4211061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

3854978 3854

4211070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

29209992 29209

4211080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

61706280 61706

4211151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2582560 2582

4211152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4211141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

37303815 37303

4211142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

65160 651
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4211200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

2776000 2776

4211210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1549000 1549

4213031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4213111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

359300 3593

4213132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

6973469 6973

4213133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

24700 247
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4213192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

706900 7069

4213210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

50400 504

4213241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

5660105 5660

4213242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

7884500 7884

4214030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

18233300 18233

4214060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

3619296 3619

4214081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2012800 2012

4214082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

605700 6057

4215031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

30238500 30238

4215041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

2935300 2935
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4215061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

7783460 7783

4216011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

5636900  

4216015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4216016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4216030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

74168460  

4217321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4217322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

   

4217323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

   

4217330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

   

4217363 7363 0490

Виконання
інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій
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4217461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

   

4217691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4300000    

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2784253748 270452

4310000    

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2784253748 270452

4310160 0160 0111

Керівництво і
управління
Дніпровською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

133668352 13366

4311010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

781797729 78179

4311021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

722700698 72270
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4311022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

37214693 37214

4311031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

603387460 60338

4311032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

40301200 40301

4311061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

3739532 3739

4311070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

81115601 81115

4311080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

95499780 95499

4311151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5290860 5290

4311152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499
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4311141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

48939000 48939

4311142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

85100 851

4311200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

4581100 4581

4311210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

3176400 3176

4313031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4313105 3105 1010

Надання
реабілітаційних
послуг особам з
інвалідністю та
дітям з інвалідністю

18241969 18241

4313111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

52000 520
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4313121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

7896618 7896

4313123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

288500 2885

4313132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

16792758 16792

4313133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

24500 245

4313192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

291800 2918

4313210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

60000 600

4313241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

6425900 6425

4313242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

6896300 6896

4314010 4010 0821
Фінансова
підтримка театрів

4248900 4248

4314030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

27279550 27279

4314060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

6349356 6349
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4314081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2758550 2758

4314082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

586900 5869

4315031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

43244112 43244

4315061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

90000 900

4316011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

4598400  

4316015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4316016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4316030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

75131090  

4317310 7310 0443

Будівництво об'єктів
житлово-
комунального
господарства
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4317691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4400000    

Оболонська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2388443363 230831

4410000    

Оболонська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

2388443363 230831

4413121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

9069769 9069

4413123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

785000 7850

4410160 0160 0111

Керівництво і
управління
Оболонською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

119282131 11928

4411010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

647036603 64703

4411021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

660743583 66074
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4411022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

43362434 43362

4411031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

514657160 51465

4411032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

22782400 22782

4411041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4411061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

3163099 3163

4411070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

81436127 81436

4411080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

71602190 71602

4411151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2792460 2792
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4411152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4411141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

42610860 42610

4411142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

72400 724

4411200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

5036000 5036

4411210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

2749000 2749

4413031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4413111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

30000 300
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4413132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

10390400 10390

4413192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

601600 6016

4413210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

61200 612

4413241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

2335872 2335

4413242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

5819200 5819

4414030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

21578137 21578

4414070 4070 0823
Фінансова
підтримка
кінематографії

1388500 1388

4414081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2191830 2191

4414082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

524100 5241

4415031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

33992530 33992
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4415061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

719376 7193

4416011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

8933722  

4416015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4416016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4416030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

71196640  

4417321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4417441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

   

4417691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади
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4500000    

Печерська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

1162311915 108481

4510000    

Печерська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

1162311915 108481

4510160 0160 0111

Керівництво і
управління
Печерською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

104439162 10443

4511010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

182855064 18285

4511021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

359675362 35967

4511031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

247359160 24735

4511041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4511061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

1500576 1500

4511070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

22590610 22590

4511080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

83976460 83976
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4511151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2969860 2969

4511152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4511141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

16301900 16301

4511142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

12670 126

4511200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

752200 7522

4511210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

543800 5438

4513111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

9100 910
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4513121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

5938769 5938

4513132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

8090700 8090

4513192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

546000 5460

4513210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

23400 234

4513242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

2095700 2095

4514030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

21620864 21620

4514081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2137100 2137

4514082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

264900 2649

4515031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

19266948 19266

4515061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

350000 3500
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4516011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

1771800  

4516015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4516030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

75720770  

4517321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4517691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4600000    

Подільська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

1691152692 162353

4610000    

Подільська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

1691152692 162353

4610160 0160 0111

Керівництво і
управління
Подільською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

102759551 10275

4611010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

393336094 39333
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4611021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

452214486 45221

4611022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

28473103 28473

4611024 1024 0910

Забезпечення
належних умов для
виховання та
розвитку дітей-сиріт
і дітей, позбавлених
батьківського
піклування, в
дитячих будинках

18043037 18043

4611025 1025 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

29912515 29912

4611031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

329412261 32941

4611032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

19796022 19796
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4611034 1034 0910

Забезпечення
належних умов для
виховання та
розвитку дітей-сиріт
і дітей, позбавлених
батьківського
піклування, в
дитячих будинках

6917057 6917

4611035 1035 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

17788220 17788

4611041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4611042 1042 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

   

4611061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

2029233 2029

4611070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

26930566 26930

4611080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

97584579 97584
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4611151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2682619 2682

4611152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4611141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

24073496 24073

4611142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

59830 598

4611200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1271000 1271

4611210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

875800 8758

4613031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства
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4613111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

757100 7571

4613121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

7005123 7005

4613123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

60000 600

4613132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

17452146 17452

4613133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

369398 3693

4613192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

355000 3550

4613210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

25300 253

4613241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

2359979 2359

4613242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

3625000 3625

4614030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

20749918 20749
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4614081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2078333 2078

4614082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

337800 3378

4615031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

11118014 11118

4615061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

1582042 1582

4616011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

2490600  

4616015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4616030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

65128430  

4617321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4617323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

   

4617461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету
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4617691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4700000    

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2685699773 262499

4710000    

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2685699773 262499

4710160 0160 0111

Керівництво і
управління
Святошинською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

125263334 12526

4711010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

769851960 76985

4711021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

684803320 68480

4711022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

63594288 63594
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4711031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

593263860 59326

4711032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

35223000 35223

4711041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4711061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

3590251 3590

4711070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

104987060 10498

4711080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

78444600 78444

4711151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5076260 5076

4711152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4711141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

49551900 49551

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9766
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9767
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9768
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9769
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9770
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9771
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9782
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9783
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9784
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9785
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9786
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9787
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9798
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9799
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9800
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9801
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9802
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9803
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9814
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9815
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9816
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9817
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9818
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9819
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9830
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9831
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9832
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9833
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9834
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9835
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9846
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9847
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9848
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9849
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9850
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9851
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9862
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9863
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9864
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9865
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9866
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9867
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9878
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9879
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9880
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9881
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9882
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9883
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9894
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9895
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9896
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9897
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9898
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=9899


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 88/259

4711142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

72900 729

4711200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

2729200 2729

4711210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1608600 1608

4713031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4713111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

60000 600

4713121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

10818508 10818

4713123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

20000 200

4713132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

16186175 16186
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4713133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

447432 4474

4713192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

1368200 1368

4713210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

63400 634

4713241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

1446104 1446

4713242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

7117300 7117

4714030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

18828736 18828

4714060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

5325800 5325

4714081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2763500 2763

4714082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

561400 5614

4715031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

40326196 40326
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4715041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

   

4715061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

100000 1000

4716011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

4421800  

4716015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4716030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

56285649  

4717321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

   

4717323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

   

4717691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади
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4800000    

Солом'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2346182160 227972

4810000    

Солом'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

2346182160 227972

4810160 0160 0111

Керівництво і
управління
Солом'янською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

127641330 12764

4811010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

560604054 56060

4811021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

683413507 68341

4811022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

36516909 36516

4811025 1025 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

24008318 24008

4811031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

470603629 47060
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4811032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

40314956 40314

4811035 1035 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

15550375 15550

4811041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4811061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

2942677 2942

4811070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

88834028 88834

4811080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

97515820 97515

4811151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2102712 2102
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4811152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4811141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

32883821 32883

4811142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

94320 943

4811200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1411900 1411

4811210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

878100 8781

4813031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

   

4813111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

180000 1800
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4813121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

9131101 9131

4813132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

11607500 11607

4813133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

259102 2591

4813192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

680200 6802

4813210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

30000 300

4813241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

4279896 4279

4813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

5023700 5023

4814030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

26000076 26000

4814060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

2313367 2313

4814081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

2663550 2663

4814082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

2572000 2572

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10678
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10679
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10680
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10681
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10682
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10683
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10694
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10695
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10696
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10697
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10698
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10699
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10710
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10711
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10712
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10713
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10714
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10715
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10726
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10727
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10728
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10729
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10730
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10731
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10742
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10743
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10744
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10745
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10746
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10747
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10758
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10759
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10760
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10761
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10762
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10763
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10774
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10775
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10776
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10777
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10778
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10779
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10790
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10791
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10792
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10793
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10794
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10795
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10806
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10807
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10808
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10809
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10810
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10811
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10822
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10823
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10824
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10825
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10826
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10827
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10838
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10839
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10840
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10841
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10842
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=10843


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 95/259

4815031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

27959186 27959

4815061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

212000 2120

4816011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

7520100  

4816015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4816030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

58934886  

4817310 7310 0443

Будівництво об'єктів
житлово-
комунального
господарства

   

4817321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів
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4817691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

4900000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1989916962 189438

4910000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1989916962 189438

4910160 0160 0111

Керівництво і
управління
Шевченківською
районною в місті
Києві державною
адміністрацією

124804629 12480

4911010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

457218595 45721

4911021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

455577681 45557

4911022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

39920888 39920
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4911023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

33798710 33798

4911031 1031 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

409879240 40987

4911032 1032 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

15330150 15330

4911033 1033 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

18304270 18304

4911041 1041 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

   

4911061 1061 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

2274189 2274

4911070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

44606696 44606

4911080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

140454980 14045

4911151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

2774110 2774
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4911152 1152 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок освітньої
субвенції

1499040 1499

4911141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

27788195 27788

4911142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

36200 362

4911200 1200 0990

Надання освіти за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1820000 1820

4911210 1210 0990

Надання освіти за
рахунок залишку
коштів за
субвенцією з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми потребами

1304700 1304

4913104 3104 1020

Забезпечення
соціальними
послугами за місцем
проживання
громадян, які не
здатні до
самообслуговування
у зв'язку з похилим
віком, хворобою,
інвалідністю
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4913111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

90000 900

4913121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

8772766 8772

4913123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

36000 360

4913133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

100000 1000

4913140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

   

4913192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

549000 5490

4913210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

23400 234
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4913241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

2178645 2178

4913242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

3641800 3641

4914030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

27239568 27239

4914040 4040 0824
Забезпечення
діяльності музеїв і
виставок

1249700 1249

4914081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

4714800 4714

4914082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

2291000 2291

4915031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

57157089 57157

4915041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

6661527 6661

4915061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

2283000 2283

4916011 6011 0610

Експлуатація та
технічне
обслуговування
житлового фонду

1741200  
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4916015 6015 0620

Забезпечення
надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів

   

4916016 6016 0620

Впровадження
засобів обліку
витрат та
регулювання
споживання води та
теплової енергії

   

4916030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

93795194  

4917323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

   

4917340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

   

4917691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

   

Х Х Х УСЬОГО 45539915548 386754

 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

(додаток 3 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)
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Додаток 4
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 22.04.2021 N 574/615)

Кредитування бюджету міста Києва на 2021 рік
26000000000
(код бюджету)

(грн)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного

розпорядника
коштів

місцевого
бюджету /

відповідального
виконавця,

найменування
бюджетної
програми/

підпрограми
згідно з
Типовою

програмною
класифікацією
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Надання кре

Загальний
фонд

Спеціальн
фонд

усього

у т
чи
бю
роз

1000000    

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

3500000  

1010000    

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

3500000  

1018860 8860  

Бюджетні
позички
суб'єктам
господарювання
та їх
повернення

3500000  

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11706
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11707
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11712
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11734
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11735
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11736
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11737
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11748
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11749
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11750
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11751
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11752
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11753
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11764
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11765
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11766
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11767
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1018861 8861 0490

Надання
бюджетних
позичок
суб'єктам
господарювання

3500000  

1018862 8862 0490

Повернення
бюджетних
позичок,
наданих
суб'єктам
господарювання

   

1200000    

Департамент
житлово-
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

   

1210000    

Департамент
житлово-
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

   

1218860 8860  

Бюджетні
позички
суб'єктам
господарювання
та їх
повернення

   

1218862 8862 0490

Повернення
бюджетних
позичок,
наданих
суб'єктам
господарювання

   

1500000    

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

   

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11780
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11781
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11798
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11799
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1510000    

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

   

1518840 8840  

Довгострокові
кредити
громадянам на
будівництво /
реконструкцію /
придбання
житла та їх
повернення

   

1518842 8842 1060

Повернення
довгострокових
кредитів,
наданих
громадянам на
будівництво /
реконструкцію /
придбання
житла

   

3700000    

Департамент
фінансів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

191253116  

3710000    

Департамент
фінансів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

191253116  

3718880 8880  

Виконання
гарантійних
зобов'язань за
позичальників,
що отримали
кредити під
місцеві гарантії

191253116  

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11892
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11913
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11924
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11925
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11926
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11927
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11928
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11929
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11940
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11941
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11942
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11943
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11944
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11945
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11956
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11957
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11958
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11959
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11960
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11961
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11972
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11973
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11974
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11975
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=11976
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3718881 8881 0490

Надання коштів
для
забезпечення
гарантійних
зобов'язань за
позичальників,
що отримали
кредити під
місцеві гарантії

191253116  

4500000    

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

   

4510000    

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

   

4518860 8860  

Бюджетні
позички
суб'єктам
господарювання
та їх
повернення

   

4518862 8862 0490

Повернення
бюджетних
позичок,
наданих
суб'єктам
господарювання

   

4900000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

   

4910000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

   

4918860 8860  

Бюджетні
позички
суб'єктам
господарювання
та їх
повернення

   

4918862 8862 0490

Повернення
бюджетних
позичок,
наданих
суб'єктам
господарювання
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12055
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12070
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12085
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      Всього 194753116  

 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

(додаток 4 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

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
26000000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код
Класифікації

доходу
бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача

міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих
державою податкових пільг зі сплати
земельного податку суб'єктам космічної
діяльності та літакобудування

52543000

99000000000 Державний бюджет України 52543000

41033000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров'я

233242400

99000000000 Державний бюджет України 233242400

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

5407135900
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99000000000 Державний бюджет України 5407135900

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

15806900

99000000000 Державний бюджет України 15806900

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

26840500

99000000000 Державний бюджет України 26840500

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41037300

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах

1810115100

99000000000 Державний бюджет України 1810115100

Х УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі: 7545683800

Х загальний фонд 5735568700

Х спеціальний фонд 1810115100

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету /

Код бюджету

Код типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету -

отримувача міжбюджетного
трансферту

Усього

1 2 3 4
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  I. Трансферти до загального фонду бюджету

3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного розвитку
регіонів на виконання Міської
цільової комплексної
програми профілактики та
протидії злочинності в місті
Києві "Безпечна столиця" на
2019 - 2021 роки

36161090

99000000000 9800 Державний бюджет України 36161090

3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного розвитку
регіонів на виконання
Програми поліпшення
організації підготовки
громадян до військової
служби, приписки до
призовної дільниці, призову
на строкову військову службу,
призову
військовозобов'язаних під час
мобілізації, прийняття на
військову службу за
контрактом, відбору та
прийняття на службу у
військовому резерві на 2019 -
2021 роки

2921540

99000000000 9800 Державний бюджет України 2921540
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3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного та культурного
розвитку регіонів на
виконання Міської цільової
програми забезпечення
готовності до дій за
призначенням територіальної
підсистеми міста Києва Єдиної
державної системи цивільного
захисту на 2020 - 2022 роки

6940000

99000000000 9800 Державний бюджет України 6940000

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного розвитку
регіонів на виконання
Програми формування
податкової культури у місті
Києві на 2019 - 2023 роки

7000000

99000000000 9800 Державний бюджет України 7000000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного розвитку
регіонів на виконання Міської
цільової комплексної
програми профілактики та
протидії злочинності в місті
Києві "Безпечна столиця" на
2019 - 2021 роки

50552720

99000000000 9800 Державний бюджет України 50552720
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3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного розвитку
регіонів на виконання
Програми поліпшення
організації підготовки
громадян до військової
служби, приписки до
призовної дільниці, призову
на строкову військову службу,
призову
військовозобов'язаних під час
мобілізації, прийняття на
військову службу за
контрактом, відбору та
прийняття на службу у
військовому резерві на 2019 -
2021 роки

68660

99000000000 9800 Державний бюджет України 68660

3019800 9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціально-
економічного та культурного
розвитку регіонів на
виконання Міської цільової
програми забезпечення
готовності до дій за
призначенням територіальної
підсистеми міста Києва Єдиної
державної системи цивільного
захисту на 2020 - 2022 роки

27000000

99000000000 9800 Державний бюджет України 27000000

Х Х
УСЬОГО за розділом I та II, у
тому числі:

130644010

Х Х загальний фонд 53022630

Х Х спеціальний фонд 77621380
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr191185?ed=2019_12_12&an=24
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12274
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12275
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12276
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12277
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12278
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12279
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12280
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12281
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12282
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12283
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12284
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12285
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12286
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12287
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12288
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12289
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12290
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12291
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12292
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12293
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(додаток 5 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 22.04.2021 N 574/615)

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

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного

розпорядника
коштів місцевого

бюджету /
відповідального

виконавця,
найменування
бюджетної
програми /
підпрограми

згідно з Типовою
програмною

класифікацією
видатків та

кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'є
будівництва / ви

будівельних робіт, у 
числі проєктні роб

1 2 3 4 5

      ВСЬОГО  

      у тому числі:  

     

субвенція з
державного
бюджету бюджету
міста Києва на
реалізацію
проекту з
термомодернізації
гімназії N 290 за
адресою: вул.
Ревуцького, 13а у
Дарницькому
районі

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12151
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12295
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12296
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12297
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2021_03_10&an=1435
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12298
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2021_03_29&an=1658
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12299
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2021_04_14&an=1016
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12300
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2021_03_29&an=1658
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12301
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12307
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12308
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12309
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12310
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12311
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12317
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12318
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12319
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12320
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12321
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12327
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12328
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12329
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12330
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12331
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12337
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12338
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12339
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12340
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12341
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субвенція з
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій

 

1900000    
19 ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

 

1910000    
19 ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

 

1917421 7421 0453

Утримання та
розвиток
наземного
електротранспорту

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІ
ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКО
ДАРНИЦЬКОГО
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗ
В ДЕСНЯНСЬКОМУ РА
МІСТА КИЄВА

1917421 7421 0453

Утримання та
розвиток
наземного
електротранспорту

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
БУДІВНИЦТВО
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІ
ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО З
"КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

1917421 7421 0453

Утримання та
розвиток
наземного
електротранспорту

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО
АЛМА-АТИНСЬКІЙ У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

1917421 7421 0453

Утримання та
розвиток
наземного
електротранспорту

БУДІВНИЦТВО
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІ
ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬН
ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКО
МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПА
СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ Н
ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Т
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙО
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12347
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12348
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12349
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12350
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12351
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12357
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12358
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12359
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12360
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12361
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12367
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12368
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12369
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12370
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12371
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12377
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12378
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12379
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12380
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12381
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12387
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12388
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12389
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12390
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12391
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12397
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12398
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12399
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12400
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12401
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12407
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12408
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12409
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12410
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12411
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12417
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12418
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12419
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12420
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12421
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12427
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12428
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12429
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12430
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12431
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1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

РЕСТАВРАЦІЯ З
ПРИСТОСУВАННЯМ Д
УМОВ СУЧАСНОГО
ВИКОРИСТАННЯ СПО
КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛ
(МИХАЙЛІВСЬКОГО
МЕХАНІЧНОГО ПІДЙО
НА ВУЛ. ПЕТРА
САГАЙДАЧНОГО, 3 У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО
МІСТА КИЄВА

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

РЕСТАВРАЦІЯ З
ПРИСТОСУВАННЯМ
МОСТУ ІМ Є. О. ПАТОН
ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

        у тому числі:

        проектні роботи

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ШЛЯХОПРОВОДУ В СК
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТ
ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ Т
ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
ДОВЖЕНКА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ШЛЯХОПРОВОДУ НА
ПЕРЕТИНІ ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ З
БРОВАРСЬКИМ
ПРОСПЕКТОМ І
СВЯТОШИНО-
БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄ
МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛ
СТАНЦІЇ МЕТРО
"ДАРНИЦЯ"

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12437
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12438
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12439
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12440
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12441
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12447
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12448
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12449
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12450
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12451
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12457
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12458
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12459
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12460
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12461
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12467
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12468
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12469
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12470
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12471
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12477
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12478
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12479
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12480
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12481
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12487
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12488
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12489
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12490
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12491
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12497
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12498
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12499
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12500
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12501
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12507
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12508
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12509
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12510
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12511
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12517
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12518
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12519
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12520
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12521
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12527
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12528
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12529
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12530
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12531
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12537
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12538
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12539
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12540
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=12541
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩ
КАНАЛІЗАЦІЇ НА
ПРОСПЕКТІ
БРОВАРСЬКОМУ ВІД В
МИТРОПОЛИТА АНДР
ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ.
ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО
МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ
РУСАНІВСЬКУ ПРОТО
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ
АНДРІЇВСЬКОЇ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОР
НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ
ДОВБУША ТА
БРОВАРСЬКИМ
ПРОСПЕКТОМ У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КОЛЕКТОРА ДОЩОВО
КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ
ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ.
РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ.
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
МІСТА КИЄВА

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОР
НА ТРУХАНОВОМУ
ОСТРОВІ В
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО
ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІ
ПО ВЕЛОМАРШРУТУ
"СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТ
М. КИЄВІ
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО
НАДЗЕМНОГО
ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХ
НА БРОВАРСЬКОМУ
ПРОСПЕКТІ БІЛЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ІСТОРІКО-
МЕМОРІАЛЬНОГО
ЗАПОВІДНИКА
"БИКІВНЯНСЬКІ МОГИ
У ДНІПРОВСЬКОМУ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПІДЗЕМНОГО
ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХ
НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ Б
БУДИНКУ N 5 У
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗН
ДОРОГИ З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУ
ВИРЛИЦЬКОЇ У
ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ
МІКРОРАЙОНУ БОРТН
ДАРНИЦЬКОГО РАЙО
КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СХОДИНОК
МЕМОРІАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩ
БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ В
НАЦІОНАЛЬНОГО МУ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДР
СВІТОВІЙ ВІЙНІ.
МЕМОРІАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС

        у тому числі:

        проектні роботи
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОГО ВУЗ
РІЗНИХ РІВНЯХ НА
ПЕРЕТИНІ ПРОСП.
ПЕРЕМОГИ З ПРОСП.
ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ
БУДІВНИЦТВОМ
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХО
РІЗНИХ РІВНЯХ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

БУДІВНИЦТВО
ПОДІЛЬСЬКОГО
МОСТОВОГО ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М
КИЄВІ

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТ
ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМО
ВУЛ. ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М. КИЄВА

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

ОБСТЕЖЕННЯ ТА
УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВ
ОПОР ПІД МОСТОВИМ
ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ 
ДНІПРО У М. КИЄВІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИК
ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ Н
ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП.
МАРШАЛА
РОКОССОВСЬКОГО ДО
БОГАТИРСЬКОЇ З
БУДІВНИЦТВОМ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ
РІВНЯХ

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТ
ДНІПРОВСЬКОЇ
НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРО
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИК
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ Н
ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ
БОГАТИРСЬКОЇ ДО
ОБОЛОНСЬКОГО
ПРОСПЕКТУ В М. КИЄ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ
ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ.
НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯ
ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬК
ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОСПЕКТУ ГРИГОРЕ
ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'Є
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСН
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ МІСТА КИЄ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ
СТЕЦЕНКА ВІД
ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАД
ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ
ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З
ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕ
РУХУ ТРАНСПОРТУ Н
ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦ
З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА В
СТЕЦЕНКА З ВУЛ.
ЩЕРБАКОВА У М. КИЄ
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1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

БУДІВНИЦТВО НАЗЕМ
ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРК
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬН
СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬ
ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕН
СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СИСТЕМИ АВТОМАТИ
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІ
НА ОБ'ЄКТАХ
МЕТРОПОЛІТЕНУ З
ОСНАЩЕННЯМ
СИСТЕМАМИ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО
ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОР
КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІ

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

БУДІВНИЦТВО
ПОДІЛЬСЬКО-
ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ
КИЇВСЬКОГО
МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ Н
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЄЩИНА З ДВОМА
ЕЛЕКТРОДЕПО

        у тому числі:

        проектні роботи

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХ
N 1 СТАНЦІЇ
"ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТ
ОБОЛОНСЬКО-
ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ
БУДІВНИЦТВОМ
ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХО
ТА ПРИМИКАННЯМ Й
ДО ПІДВУЛИЧНОГО
ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХО
НА ПРОСП. АКАДЕМІК
ГЛУШКОВА В
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙ
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        у тому числі:

        проектні роботи

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

ВСТАНОВЛЕННЯ НА
В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ
В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
23-КІЛОМЕТРІ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОР
КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)

        у тому числі:

        проектні роботи

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

ВСТАНОВЛЕННЯ НА
В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ
В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ
СВЯТОШИНСЬКИЙ РА
- НА 16-КІЛОМЕТРІ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОР
КИЇВ-ЖИТОМИР (М-0

        у тому числі:

        проектні роботи

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

ВСТАНОВЛЕННЯ НА
В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ
В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙО
НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОР
КИЇВ-ОДЕСА (М-05)

        у тому числі:

        проектні роботи

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

ВСТАНОВЛЕННЯ НА
В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ
В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙО
БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖН
ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ
"БИКІВНЯ" НА
БРОВАРСЬКОМУ
ПРОСПЕКТІ, 32-Б

        у тому числі:

        проектні роботи
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ НА
НАЗЕМНИХ ПІШОХІД
ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИ
ТА ЇХ ОБЛАШТУВАНН
ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБА
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖН
РУХУ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ НА
ПРИБУДИНКОВІЙ
ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСО
ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛА
В У СВЯТОШИНСЬКОМ
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕР
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ.
В'ЯЧЕСЛАВА
ЛИПИНСЬКОГО У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ
ДРУЖБИ НАРОДІВ У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи
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1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ МІКРОРА
"КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖ
ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА,
БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВС
ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ
ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖ
1065 "БЕЗПЕЧНІ
ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОД
ПОБЛИЗУ КПІ"

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕР
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ
СИМОНА ПЕТЛЮРИ В
БУЛЬВАРУ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦ
САКСАГАНСЬКОГО
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ
ТРУХАНІВСЬКОЇ У
ДНІПРОВСЬКОМУ ТА
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО
СВІТЛОФОРНИХ ОБ'Є
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        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СВІТЛОФОРНИХ ОБ'Є

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄ
1500 "ПЕРЕХІД НА
АРСЕНАЛЬНІЙ"

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'Є
ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ НА
ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ

        у тому числі:

        проектні роботи

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'Є
ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПО
ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

1200000    

12 ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
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1210000    

12 ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

 

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.
СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ
ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВ
М. КИЄВІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д = 800 - 
2000 ММ НА ВУЛ.
ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦ
КАМЕРИ ГАСІННЯ
НАПІРНИХ КОЛЕКТОР
КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗ
ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПРОХІДНОГО КОЛЕКТ
ВОДОПРОВОДУ Д = 14
ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТР
"ДНІПРО" ДО ВУЛ.
КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М
КИЄВІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯ
ВОДОВОДУ N 1 ВІД
ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТА
ДО НАСОСНОЇ СТАНЦ
"СМОРОДИНСЬКА" (ВІ
ВУЛ. С. СКЛЯРЕНКА, 9
ПРОСП. С. БАНДЕРИ) 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи
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1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМ
МУЛОВОГО ПОЛЯ N 3
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦ
АЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОР
ГНІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬ
РАДИ БОРИСПІЛЬСЬК
РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПО
ПЕРШОЇ ЧЕРГИ
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦ
АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.
КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
КИЄВА (КОРИГУВАНН
ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА
НАСОСНА СТАНЦІЯ
ПЕРШОГО ПІДЙОМУ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІ
В С. ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРО
КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ
ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТ
НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІ
В С. ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІ
В С. ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯ
N 2
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        у тому числі:

        проектні роботи

1217361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІ
В С. ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯ
N 1

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

ПРОКЛАДАННЯ
ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕР
МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВО
БУДИНКУ З ВБУДОВАН
ПРИБУДОВАНИМИ
ПРИМІЩЕННЯМИ НА
ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ
МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛО
АЛЕЙХЕМА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩ
ВУЛ. КРАЙНЯ, 3

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ
ПІДКЛЮЧЕННЯ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІ
ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬН
Б, 4, 10, 14 ТА ДИТЯЧО
ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВ
ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА
ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬН
А У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1217350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

СХЕМА
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
КИЄВА НА ПЕРІОД ДО
РОКУ, II ЕТАП
(РОЗРАХУНКОВО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИ
МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
КИЄВА)
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        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д = 1000 
ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

ОСНАЩЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ
ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА О
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМ
РАЗОМ З ПРОГРАМНО
АПАРАТНОЮ ЧАСТИН
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ В
КМР (КМДА)

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ 
ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕР
14 І ТЕПЛОВИХ
РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОПАЛЕННЯ Й ГАРЯЧО
ВОДОПОСТАЧАННЯ Д
БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯ
ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12
14-А, 16, 18, ТА ОНОР
БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 4

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМ
МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1 Т
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦ
АЕРАЦІЇ

        у тому числі:

        проектні роботи
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1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЛІФТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА У
ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ М
КИЄВА (ПЕРЕЛІК
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ В
КМР (КМДА)

        у тому числі:

        проектні роботи

1217330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

КОМПЛЕКС
ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХ
ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ
ДНІПРОВСЬКОГО СХИ
БІЛЯ ПІШОХІДНОГО М
(2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

1217330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

БУДІВНИЦТВО
КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕ
ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПО
ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ 
ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТ
СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОР
РОЗІ ВУЛИЦЬ
ЛОКОМОТИВНОЇ ТА
КРАСНОДОНСЬКОЇ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
МАЛИХ АРХІТЕКТУРН
ФОРМ - ПУНКТІВ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ
ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬН
ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄК
ВИЗНАЧЕНИЙ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ В
КМР (КМДА) ВІД 30.10
N 1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)
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1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛО
ПРОДУКТИВНОСТІ НА
ВУЛИЦІ ВИШГОРОДСЬ
10 В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛО
ПРОДУКТИВНОСТІ НА
ПРОСПЕКТІ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛО
ПРОДУКТИВНОСТІ НА
ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА
ВУЛИЦІ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА
ТК 122/2 ДО ТК 122/2

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ
СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД
ТК-516 ДО ТК 123 ПО 
НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ
ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКІЙ

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАНН
КВП ТА А НА КОТЛАХ 
"ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

        у тому числі:

        проектні роботи
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1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТА
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕР
ВСТАНОВЛЕННЯМ У
КОМІРКАХ КОТЛІВ N 5
НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ
КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ
ГКАЛЛ, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКІВ, 17

        у тому числі:

        проектні роботи

1217310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО
СТАНЦІЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕР
ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 1

        у тому числі:

        проектні роботи

1217361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП
"ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 4
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
КИЄВА В ЧАСТИНІ
СИСТЕМИ ОЧИЩЕНН
ДИМОВИХ ГАЗІВ

0700000    
07 ДЕПАРТАМЕНТ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

 

0710000    
07 ДЕПАРТАМЕНТ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

 

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N
РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКА
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
"ПРАВОБЕРЕЖНА" НА
ПРОСПЕКТІ КОСМОНА
КОМАРОВА, 3 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи
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0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ - СТРУКТУРН
ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬК
МІСЬКОГО ЦЕНТРУ
РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ
МЕДИЦИНИ НА ПРОС
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕ
ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИН
АДРЕСОЮ: М. КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НА ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
З ДОБУДОВОЮ
ДОДАТКОВОГО КОРПУ
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕ
НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ
УЧАСНИКІВ АТО
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙ
М. КИЄВА НА ВУЛ.
РОГОЗІВСЬКІЙ, 6
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0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГ
БУДИНКУ ДИТИНИ
"БЕРІЗКА" З ПРИБУДО
КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ Т
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ
(МАРШАЛА ЖУКОВА),
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
НА ПРОСПЕКТІ СВОБО
22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕН
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНО
ДОПОМОГИ ТА МЕДИ
КАТАСТРОФ МІСТА КИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАН
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

БУДІВНИЦТВО
БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ
ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОР
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕ
ВУЛИЦЬ МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО ТА
МИЛОСЛАВСЬКОЇ У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N
ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКІЙ
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

        у тому числі:

        проектні роботи
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0717340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛ
ПРИСТОСУВАННЯМ К
"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКО
РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕ
ІВАНА, 2

        у тому числі:

        проектні роботи

1500000    

15 ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1510000    

15 ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1516082 6082 0610

Придбання житла
для окремих
категорій
населення
відповідно до
законодавства

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА 
ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕ
ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО
ПІКЛУВАННЯ

1516082 6082 0610

Придбання житла
для окремих
категорій
населення
відповідно до
законодавства

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ
НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІ
ДО ЗАКОНОДАВСТВА
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО
(КМДА) ВІД 12.07.2019
1249)

1516081 6081 0610

Будівництво житла
для окремих
категорій
населення
відповідно до
законодавства

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛ
БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, 
ТОМУ ЧИСЛІ ЗА
ПРОГРАМОЮ "ДОСТУП
ЖИТЛО", ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТ
УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ
ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬ
ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА
ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКІЙ
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙ
(I ЧЕРГА)

        у тому числі:

        проектні роботи
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1516081 6081 0610

Будівництво житла
для окремих
категорій
населення
відповідно до
законодавства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЖИТЛОВОГО БУДИНК
БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА,
У СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

1516081 6081 0610

Будівництво житла
для окремих
категорій
населення
відповідно до
законодавства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИ
СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІ
БУДІВНИЦТВО ЖИТЛ
БУДИНКІВ ТА
СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕ
АДРЕСОЮ: М. КИЇВ,
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙ
ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (V
ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1517330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

ЗАХОДИ ІЗ ЛІКВІДАЦІ
НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТ
ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛО
БУДИНКУ N 1/5 НА ВУ
СОЛОМІЇ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

1517330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВОГО БУДИ
ПРИБУДОВОЮ
ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ
ПОЛЬОВОМУ, 7 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1400000    
14 ДЕПАРТАМЕНТ
МІСЬКОГО
БЛАГОУСТРОЮ

 

1410000    
14 ДЕПАРТАМЕНТ
МІСЬКОГО
БЛАГОУСТРОЮ
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1417330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТР
ЗАХИСТУ ТВАРИН НА
АВТОПАРКОВІЙ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО

1417330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

БУДІВНИЦТВО МІСЬК
КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВА
У СКЛАДІ КОЛУМБАРІ
НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛ
ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИ
КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА
ГОСПОДАРСЬКИХ
ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕ
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

1417340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

РЕСТАВРАЦІЯ
НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛ
ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕ
ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГ
БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

2800000    

28 УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ

 

2810000    

28 УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ

 

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І 
ЛІСОВИХ КОРДОНІВ
ДАРНИЦЬКОГО
ЛІСОПАРКОВОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І
БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО
СЛУЖБОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
СВЯТОШИНСЬКОГО
ЛІСОПАРКОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО ПАРКУ
ВЗДОВЖ ПРОСП.
ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА 
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО ТА В
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
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2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО НАСОС
СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ
ВИРЛИЦЯ ТА
ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІ
ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕН
ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ 
ПРОСПЕКТУ БАЖАНА
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО ПАРКУ
"МИКІЛЬСЬКА СЛОБІД
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ
"ОРЛЯТКО" У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ І
БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ
"ВОЛОДИМИРСЬКА ГІ
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ГРОМАДСЬКИХ
ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ
ВІДПОЧИНКУ
"ЦЕНТРАЛЬНА" З
УРАХУВАННЯМ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИ
ОСТРОВА ТРУХАНІВ У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ОЧИСНИХ СПОРУД
"ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ
РЕВУЦЬКОГО, 40 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО
АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛО
ПРОДУКТИВНОСТІ ЗО
ВІДПОЧИНКУ
"ТРОЄЩИНА" У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА
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        у тому числі:

        проектні роботи

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСФОРМАТОРНОЇ
ПІДСТАНЦІЇ ІЗ
ЗБІЛЬШЕННЯМ
ПОТУЖНОСТІ НА ОСТ
ДОЛОБЕЦЬКИЙ

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЗЛИВОСТОКОВОЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ
ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ГІДРОТЕХНІЧНИХ СП
З ВІДНОВЛЕННЯМ
ЕКОЛОГІЧНОГО ТА
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧ
СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М.
КИЄВІ

        у тому числі:

        проектні роботи

2817441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

БУДІВНИЦТВО
ПІШОХІДНОГО
МОСТОВОГО ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДА
РОЗЧИСТКОЮ,
БЛАГОУСТРОЄМ ТА
ОЗДОРОВЛЕННЯМ
ВОДОЙМИ У 2-У
МІКРОРАЙОНІ Ж/М
ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО
ЖАНДАРКА) У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОН
ВІДПОЧИНКУ
"ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАС
СТВОРЕННЯ
РЕКРЕАЦІЙНОГО
МАРШРУТУ З
БЛАГОУСТРОЄМ
ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОР
ТРУХАНОВОМУ ОСТР
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА
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        у тому числі:

        проектні роботи

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ
"ЮНІСТЬ" У
СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО ПАРКУ
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИ
"ПАРК ПОЧАЙНА" В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ

2817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
БЛАГОУСТРІЙ
ЛАНДШАФТНОГО ПАР
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА
М. КИЄВА

1600000    
16 ДЕПАРТАМЕНТ
МІСТОБУДУВАННЯ
ТА АРХІТЕКТУРИ

 

1610000    
16 ДЕПАРТАМЕНТ
МІСТОБУДУВАННЯ
ТА АРХІТЕКТУРИ

 

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

РОЗРОБКА НОВОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАН
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄ
ТА ЙОГО ПРИМІСЬКО
ЗОНИ ДО 2025 РОКУ

        у тому числі:

        проектні роботи

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

РОЗРОБКА
ІНТЕГРОВАНОГО ПЛА
РОЗВИТКУ ТРАНСПОР
ІНФРАСТРУКТУРИ М.
КИЄВА ТА ЙОГО
ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ

        у тому числі:

        проектні роботи

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

РОЗРОБКА ПЛАНУ
ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИ
ЧАСТИН М. КИЄВА

        у тому числі:
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        проектні роботи

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

РОЗРОБКА ТА
КОРИГУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬН
ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІ
МІСТОБУДІВНИХ ПРО
ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВ
ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ,
МІСЬКИХ ВУЗЛІВ,
РОЗРОБКА ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНИХ
ОБҐРУНТУВАНЬ,
ГАЛУЗЕВИХ ТА
КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

        у тому числі:

        проектні роботи

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

РОЗРОБКА ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ
КОМПЛЕКСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕ
"МІСТОБУДІВНИЙ
КАДАСТР М. КИЄВА"

        у тому числі:

        проектні роботи

1000000    
10 ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРИ

 

1010000    
10 ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРИ

 

1017324 7324 0443
Будівництво
установ та закладів
культури

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'Є
КИЇВСЬКОГО
ЗООЛОГІЧНОГО ПАРК
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНО
ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП
ПЕРЕМОГИ, 32 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи
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1017324 7324 0443
Будівництво
установ та закладів
культури

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КП "КІНОТЕАТР ІМ. Ю
ГАГАРІНА" З
РОЗМІЩЕННЯМ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
РОБОЧИХ ПРИМІЩЕН
КМР "ТК "КИЇВ", КП
"РАДІОСТАНЦІЯ" ГОЛ
КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІР
КИЇВ" НА ВУЛ. ЩУСЄВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1017324 7324 0443
Будівництво
установ та закладів
культури

БУДІВНИЦТВО
МЕМОРІАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ-К
ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА
ЦІЛІСНІСТЬ ТА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРА
НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛ
ГРУШЕВСЬКОГО ТА
ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙО

1017324 7324 0443
Будівництво
установ та закладів
культури

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
КІНОТЕАТРУ "КИЇВСЬ
РУСЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИ
СТРІЛЬЦІВ, 93 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

1017324 7324 0443
Будівництво
установ та закладів
культури

РЕСТАВРАЦІЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЯ З
ТЕХНІЧНИМ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ 
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ
ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛ
ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛ
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ
53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

0600000    
06 ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ І НАУКИ
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0610000    
06 ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ І НАУКИ

 

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

ЗАВЕРШЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ
СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ 3
ПРИБУДОВОЮ ДО БУД
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО
ЛІЦЕЮ N 171 "ЛІДЕР"
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОН
КИЄВА НА ВУЛ.
ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙО

        у тому числі:

        проектні роботи

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ ТА
СПОРТИВНИХ СПОРУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ Ш
N 181 ІМ. ІВАНА КУДР
ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙО
КИЄВА

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

БУДІВНИЦТВО
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ 
МІКРОРАЙОН Ж/М
ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЄЩИНА) У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ
ВУЛ. С. КРУШЕЛЬНИЦ
(Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М
ДІЛ. 26, 26-А)

        у тому числі:

        проектні роботи
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0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ
НАВЧАЛЬНО-
АДМІНІСТРАТИВНОГО
КОРПУСУ КИЇВСЬКОГ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.
БОРИСА ГРІНЧЕНКА П
ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИ
17 У ДНІПРОВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

БУДІВНИЦТВО ЗАКЛА
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬО
ОСВІТИ У 4 МІКРОРАЙ
Ж/М ПОЗНЯКИ, ДІЛ. 3
У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ НА ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКІЙ У 24
МІКРОРАЙОНІ Ж/М
"ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЄЩИНА" У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИС
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ,
ГАРЯЧОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ Т
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАНН
ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТН
СФЕРИ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕР
ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ В
КМР (КМДА) ВІД 26.09
N 904)
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0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ
(РЕКОНСТРУКЦІЯ)
БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНО
СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА I - III СТУПЕН
190 ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ МІСТА КИЄВ
ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕ
16-А)

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ
(РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУД
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
(ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛА
693 "ВОЛОШКА" ВУЛ.
ГРИГОРОВИЧА
БАРСЬКОГО, 5-А М. КИ

0617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛ
ШКОЛИ I - III СТУПЕН
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙО
М. КИЄВА НА ПРОСП.
МАРШАЛА
РОКОССОВСЬКОГО, 5

        у тому числі:

        проектні роботи

1100000    
11 ДЕПАРТАМЕНТ
МОЛОДІ ТА
СПОРТУ

 

1110000    
11 ДЕПАРТАМЕНТ
МОЛОДІ ТА
СПОРТУ

 

1117325 7325 0443

Будівництво
споруд, установ та
закладів фізичної
культури і спорту

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СПОРТИВНОЇ СПОРУД
ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИ
ПОКРИТТЯМ З
ПРИБУДОВОЮ ПІД
БАГАТОФУНКЦІОНАЛ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛ
НА ВУЛИЦІ МІСТА
ШАЛЕТТ, 6 У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
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1117361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОГО
КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИ
РАЙДУЖНІЙ, 33-А У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙ
В М. КИЄВІ

0800000    
08 ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ

 

0810000    
08 ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ

 

0817323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ 1-ГО
ВІДДІЛЕННЯ САНАТО
"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧН
ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩ
ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТ
ЦІСИК (ГАМАРНИКА),

        у тому числі:

        проектні роботи

0817323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛ
СПАЛЬНОГО КОРПУСУ
ЛІТ. "Б", НА ВУЛ. МИКО
ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ
СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕН
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГ
ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТ

0200000    

02 КИЇВСЬКА
МІСЬКА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

0220000    

022 АПАРАТ
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

0227330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС
ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 1
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        у тому числі:

        проектні роботи

4000000    

40 ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4010000    

40 ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4017321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
ГІМНАЗІЇ N 179 (ПРОС
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА)

4017321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕ
СПОРУД ГІМНАЗІЇ N 5
ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНК
ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВ
85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

4017321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ
БУДІВЛІ З
ВЛАШТУВАННЯМ
УЧБОВИХ КЛАСІВ НА 
ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

4017325 7325 0443

Будівництво
споруд, установ та
закладів фізичної
культури і спорту

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧ
ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВ
ШКОЛИ N 15 НА ВУЛ.
МАРШАЛА ЯКУБОВСЬ
7-А В ЧАСТИНІ
ОБЛАШТУВАННЯ
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 
ШТУЧНИМ ПОКРИТТ
БЕЗОПОРНИМ КАРКА
ТЕНТОВИМ НАКРИТТ
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41 ДАРНИЦЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
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41 ДАРНИЦЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

      у тому числі:  

     

субвенція з
державного
бюджету бюджету
міста Києва на
реалізацію
проекту з
термомодернізації
гімназії N 290 за
адресою: вул.
Ревуцького, 13а у
Дарницькому
районі

 

4117321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ N 305 НА ВУЛ
ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 5
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО

4117321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
ОБЛАШТУВАННЯМ
ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ I - III СТУПЕН
289 НА ВУЛ.
СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО

4117321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ ТА
СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛ
111 НА ВУЛ.
ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б
ДАРНИЦЬКОГО РАЙО
КИЄВА

4117321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ ТА
СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛ
62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ
ЗАТОН, 17-В
ДАРНИЦЬКОГО РАЙО
КИЄВА
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4117380 7380 0490

Виконання
інвестиційних
проектів за
рахунок інших
субвенцій з
державного
бюджету

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ
ГІМНАЗІЇ N 290 НА ВУ
РЕВУЦЬКОГО, 13-А У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО

        у тому числі:

       

субвенція з державно
бюджету бюджету міс
Києва на реалізацію
проекту з
термомодернізації гім
N 290 за адресою: вул
Ревуцького, 13а у
Дарницькому районі

4117322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИН
ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО
САНІТАРНОЇ ДОПОМО
НА ВУЛ. ГМИРІ, 8 У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙО
МІСТА КИЄВА

4117322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСН
СПОРУДИ N 101401
(МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО
ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМ
ВОД) (ВУЛ.
БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А

4200000    

42 ДЕСНЯНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4210000    

42 ДЕСНЯНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

      у тому числі:  

     

субвенція з
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій
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4217321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ДОБУДОВОЮ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ N 23 НА ВУЛ.
ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
М. КИЄВА

4217321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ
МІКРОРАЙОНІ
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЄЩИНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи

4217322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ НА
ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ
БУДІВЛІ НА ВУЛ.
БУДИЩАНСЬКА, 3 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА ДЛЯ
ВЛАШТУВАННЯ
АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИН

4217322 7322 0443
Будівництво
медичних установ
та закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ НА
ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ
БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКО
101-А У ДЕСНЯНСЬКО
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
ВЛАШТУВАННЯ
АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИН

        у тому числі:

        проектні роботи
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4217323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛ
ВУЛИЦІ МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬН
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИС
ГРОМАДЯН У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ

4217330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

БУДІВНИЦТВО
ПОЖЕЖНОГО ДЕПО Н
ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А
МІКРОРАЙОНІ
КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ
ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЄЩИНА

4217330 7330 0443

Будівництво інших
об'єктів
комунальної
власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ
ПРОСП. МАЯКОВСЬКО
15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКО
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ
УРОЧИСТИХ ПОДІЙ

4217461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

ДОБУДОВА ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД
ПЕРЕТИНУ
МИЛОСЛАВСЬКОЇ-
ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.
ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИ

4217461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ
РІВНІ ВУЛ. КАШТАНО
ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗ
З ВЛАШТУВАННЯМ
ДВОСТОРОННЬОГО
ДОРОЖНЬОГО РУХУ П
ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗ
У ДЕСНЯНСЬКОМУ РА

        у тому числі:

        проектні роботи
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РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП.
ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ 
ПРОСП. ГЕНЕРАЛА
ВАТУТІНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

4217461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП.
ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ 
ПРОСП. ГЕНЕРАЛА
ВАТУТІНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

4217363 7363 0490

Виконання
інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП.
ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ 
ПРОСП. ГЕНЕРАЛА
ВАТУТІНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙ
МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

       

субвенція з державно
бюджету місцевим
бюджетам на здійсне
заходів щодо соціальн
економічного розвитк
окремих територій

4300000    

43 ДНІПРОВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4310000    

43 ДНІПРОВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
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4317310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

КАНАЛІЗУВАННЯ
ПРИВАТНОГО СЕКТОР
ДВРЗ

4317310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕР
ВОДОПОСТАЧАННЯ
ПРИВАТНОГО СЕКТОР
ДВРЗ

4400000    

44 ОБОЛОНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4410000    

44 ОБОЛОНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4417441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

БУДІВНИЦТВО
МОСТОВОГО ПЕРЕХОД
ОСТРОВА ОБОЛОНСЬК
НАПРЯМКУ ВУЛ.
ПРИРІЧНОЇ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙ

        у тому числі:

        проектні роботи
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45 ПЕЧЕРСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4510000    

45 ПЕЧЕРСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4517321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ БУДІВЛ
РОЗТАШОВАНОЇ НА
ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ I -
СТУПЕНЯ N 5 НА ВУЛ.
ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, 
СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

        у тому числі:

        проектні роботи
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46 ПОДІЛЬСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
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4610000    

46 ПОДІЛЬСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4617321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ПРИБУДОВОЮ ДО
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N
ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г

        у тому числі:

        проектні роботи

4617323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
НА ПРОСПЕКТІ ПРАВД
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕ
КОМПЛЕКСНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОС
ІНВАЛІДНІСТЮ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙО

        у тому числі:

        проектні роботи

4617461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ
ПЕТРА САГАЙДАЧНОГ
ОБЛАШТУВАННЯМ
ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ

4700000    

47
СВЯТОШИНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4710000    

47
СВЯТОШИНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4717321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ.
АКАДЕМІКА КОРОЛЬО
5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕНН
РОБОТИ ДОШКІЛЬНО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
497
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4717323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

РЕКОНСТРУКЦІЯ
НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛ
ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАС
А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМ
ДЛЯ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИС
ГРОМАДЯН У
СВЯТОШИНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

4800000    

48 СОЛОМ'ЯНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4810000    

48 СОЛОМ'ЯНСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ
КАНАЛІЗУВАННЯ ДО
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ
КОЛОСА, 167 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

4817310 7310 0443

Будівництво
об'єктів житлово-
комунального
господарства

ПОЛІПШЕННЯ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ПРИВАТНОГО СЕКТОР
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
СЛОБІДКИ У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

4817321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА
ТУПІКОВА, 27 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

        у тому числі:

        проектні роботи
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4817321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУД
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА
306 НА ПРОСП.
ПОВІТРОФЛОТСЬКОМ
А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

4817321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
ДОБУДОВОЮ СЕРЕДН
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ N 22 НА ПРОС
ВІДРАДНОМУ, 36-В У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА
М. КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

4817321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ
"МІЛЕНІУМ" N 318 М.
КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА
ПУЛЮЯ, 3-Б У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РА

        у тому числі:

        проектні роботи

4817321 7321 0443
Будівництво
освітніх установ та
закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО
РОЗТАШОВАНОЇ
ДВОПОВЕРХОВОЇ БУД
ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ)
ШКОЛИ N 3 М. КИЄВА
ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ

        у тому числі:

        проектні роботи

4900000    

49
ШЕВЧЕНКІВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

 

4910000    

49
ШЕВЧЕНКІВСЬКА
РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
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4917323 7323 0443
Будівництво
установ та закладів
соціальної сфери

БУДІВНИЦТВО БУДІВЛ
СПАЛЬНОГО КОРПУСУ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧ
ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА
ДОЛИНА'
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА' В
УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА,
ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО
РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬ
ОБЛАСТІ

        у тому числі:

        проектні роботи

4917340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛ
СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ
ПРИСТОСУВАННЯМ Д
СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ
НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ 
ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

        у тому числі:

        проектні роботи

 

Київський міський голова В. Кличко

(додаток 6 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 24/24
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 22.04.2021 N 574/615)

Розподіл витрат бюджету міста Києва на реалізацію
місцевих/регіональних програм у 2021 році
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(код бюджету)

(грн)
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Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного

розпорядника
коштів місцевого

бюджету /
відповідального

виконавця,
найменування

бюджетної програми
згідно з Типовою

програмною
класифікацією
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів

Найменування
місцевої/регіональн

програми

1 2 3 4 5

0100000    
Київська міська рада
(Секретаріат)

 

0110000    
Київська міська рада
(Секретаріат)

 

0110180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

0111142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки
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0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

0116090 6090 0640

Інша діяльність у
сфері житлово-
комунального
господарства

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

0200000    
Київська міська
державна
адміністрація

 

0220000    
Апарат виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

 

0220180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

Міська цільова
програма зміцнення
розвитку
міжнародних зв'язк
на 2019 - 2022 роки

0222151 2151 0763

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
охорони здоров'я

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0227520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

Комплексна міська
цільова програма
"Електронна столиц
на 2019 - 2022 роки

0600000    

Департамент освіти і
науки виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)
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0610000    

Департамент освіти і
науки виконавчого
органу Київської
міської ради (КМДА)

 

0611010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів
закладами
професійної
(професійно-
технічної) освіти та
іншими закладами
освіти за рахунок
коштів місцевого
бюджету

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611110 1110 0942
Підготовка кадрів
закладами вищої
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=16966
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=16998
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0611120 1120 0950

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів закладами
післядипломної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0611142 1142 0990
Інші програми та
заходи у сфері
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0700000    

Департамент
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

0710000    

Департамент
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

0711101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

0711120 1120 0950

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів закладами
післядипломної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17077
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17107
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17117
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17118
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17119
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17120


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 159/259

0712010 2010 0731

Багатопрофільна
стаціонарна
медична допомога
населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712020 2020 0732

Спеціалізована
стаціонарна
медична допомога
населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712030 2030 0733

Лікарсько-
акушерська
допомога вагітним,
породіллям та
новонародженим

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712040 2040 0734
Санаторно-курортна
допомога населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712050 2050 0761

Медико-соціальний
захист дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712070 2070 0724
Екстрена та швидка
медична допомога
населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712080 2080 0721

Амбулаторно-
поліклінічна
допомога
населенню, крім
первинної медичної
допомоги

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712090 2090 0722

Спеціалізована
амбулаторно-
поліклінічна
допомога населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки
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0712100 2100 0722
Стоматологічна
допомога населенню

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712111 2111 0726

Первинна медична
допомога
населенню, що
надається центрами
первинної медичної
(медико-санітарної)
допомоги

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712141 2141 0763

Програми і
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712142 2142 0763

Програми і
централізовані
заходи боротьби з
туберкульозом

Міська цільова
програма протидії
захворюванню на
туберкульоз на 2017
2021 роки

0712143 2143 0763

Програми і
централізовані
заходи
профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу

Міська цільова
програма протидії
епідемії ВІЛ-інфекц
на 2017 - 2021 роки

0712144 2144 0763

Централізовані
заходи з лікування
хворих на цукровий
та нецукровий
діабет

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712145 2145 0763

Централізовані
заходи з лікування
онкологічних
хворих

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0712151 2151 0763

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
охорони здоров'я

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17219
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0712152 2152 0763
Інші програми та
заходи у сфері
охорони здоров'я

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0717322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0717340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

0800000    

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

0810000    

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

0813191 3191 1030

Інші видатки на
соціальний захист
ветеранів війни та
праці

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

0813241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки
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0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813032 3032 1070

Надання пільг
окремим категоріям
громадян з оплати
послуг зв'язку

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813033 3033 1070

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям
громадян

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813035 3035 1070

Компенсаційні
виплати за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян на
залізничному
транспорті

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0813036 3036 1070

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
електротранспортом
окремим категоріям
громадян

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

0900000    

Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)
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0910000    

Служба у справах
дітей та сім'ї
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

0913111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

0913112 3112 1040

Заходи державної
політики з питань
дітей та їх
соціального захисту

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

0913121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

0913123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

0913140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки
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0913241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

0913242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

1000000    

Департамент
культури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1010000    

Департамент
культури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1011023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

1011080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

1011101 1101 0941

Підготовка кадрів
закладами фахової
передвищої освіти
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

1011110 1110 0942
Підготовка кадрів
закладами вищої
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17519
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17520
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17526
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17527
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17528
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17529
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17530
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17536
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17537
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17538
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17539
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17540
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17546
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17547
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17548
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17549
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17550
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17556
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17557
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17558
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17559
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17560
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17566
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17567
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17568
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17569
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17570
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17576
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17577
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17578
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17579
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17580
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1011141 1141 0990

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

1014030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1014040 4040 0824
Забезпечення
діяльності музеїв і
виставок

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1014070 4070 0823
Фінансова
підтримка
кінематографії

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1014081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1017324 7324 0443
Будівництво установ
та закладів культури

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1017340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17586
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17587
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17588
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17589
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17598
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17599
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17600
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17606
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17607
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17608
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17609
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17610
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17616
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17617
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17618
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17619
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17620
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17626
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17627
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17628
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17629
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17630
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17636
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17637
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17638
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17639
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17640
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17646
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17647
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17648
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17649
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17650
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17656
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17657
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17658
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17659
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17660
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1018861 8861 0490
Надання бюджетних
позичок суб'єктам
господарювання

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

1100000    

Департамент молоді
та спорту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1110000    

Департамент молоді
та спорту
виконавчого органу
Київради (КМДА)

 

1113133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1113140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115011 5011 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань з
олімпійських видів
спорту

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115012 5012 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань з
неолімпійських
видів спорту

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17666
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17667
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17668
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17669
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17670
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17676
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17677
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17678
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17679
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17680
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17686
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17687
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17688
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17689
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17690
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17696
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17697
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17698
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17699
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17700
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17706
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17707
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17708
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17709
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17710
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17716
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17717
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17718
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17719
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17720
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17726
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17727
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17728
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17729
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17730
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1115021 5021 0810

Утримання центрів
фізичної культури і
спорту осіб з
інвалідністю і
реабілітаційних
шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115022 5022 0810

Проведення
навчально-
тренувальних зборів
і змагань та заходів
зі спорту осіб з
інвалідністю

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115032 5032 0810

Фінансова
підтримка дитячо-
юнацьких
спортивних шкіл
фізкультурно-
спортивних
товариств

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115033 5033 0810

Забезпечення
підготовки
спортсменів
школами вищої
спортивної
майстерності

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17736
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17737
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17740
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17746
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17747
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17748
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17749
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17750
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17756
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17757
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17758
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17759
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17760
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17766
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17767
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17768
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17769
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17770
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17776
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17777
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17778
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17779
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17780
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17786
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17787
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17788
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17789
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17790
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17796
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17797
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17798
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17800
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1115062 5062 0810

Підтримка спорту
вищих досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурно-
спортивну
діяльність в регіоні

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1115063 5063 0810

Забезпечення
діяльності
централізованої
бухгалтерії

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1117325 7325 0443

Будівництво споруд,
установ та закладів
фізичної культури і
спорту

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1117361 7361 0490

Співфінансування
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

1400000    

Департамент
міського
благоустрою
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1410000    

Департамент
міського
благоустрою
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1416030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Міська цільова
програма контролю
утриманням домаш
тварин та
регулювання
чисельності
безпритульних твар
гуманними методам
на 2020 - 2022 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17806
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17807
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17808
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17809
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17810
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17816
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17817
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17818
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17819
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17820
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17826
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17827
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17828
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17829
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17830
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17836
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17837
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17838
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17839
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17840
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17846
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17847
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17848
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17849
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17850
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17856
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17857
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17858
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17859
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17860
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17866
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17867
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17868
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17869
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17870
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1600000    

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1610000    

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київради (КМДА)

 

1617340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Комплексна програ
реалізації
містобудівної
політики на 2019 -
2021 роки

1617350 7350 0443

Розроблення схем
планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

Комплексна програ
реалізації
містобудівної
політики на 2019 -
2021 роки

1800000    

Департамент
охорони культурної
спадщини
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1810000    

Департамент
охорони культурної
спадщини
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1814081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

Міська цільова
програма "Охорона 
збереження
культурної спадщин
м. Києва на 2019 -
2021 роки"

1817340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Міська цільова
програма "Охорона 
збереження
культурної спадщин
м. Києва на 2019 -
2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17876
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17877
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17878
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17879
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17880
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17886
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17887
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17888
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17889
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17890
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17896
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17897
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17898
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17899
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17900
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17906
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17907
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17908
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17909
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17910
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17916
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17917
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17918
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17919
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17920
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17926
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17927
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17928
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17929
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17930
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17936
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17937
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17938
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17939
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17940
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17946
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17947
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17948
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17949
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17950
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1900000    

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1910000    

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

1910180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

Програма поліпшен
організації підготов
громадян до
військової служби,
приписки до
призовної дільниці,
призову на строкову
військову службу,
призову
військовозобов'язан
під час мобілізації,
прийняття на
військову службу за
контрактом, відбору
та прийняття на
службу у військовом
резерві на 2019 - 20
роки

1917413 7413 0451
Інші заходи у сфері
автотранспорту

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917421 7421 0453
Утримання та
розвиток наземного
електротранспорту

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917423 7423 0453
Утримання та
розвиток
метрополітену

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17956
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17957
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17958
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17959
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17960
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17966
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17967
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17968
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17969
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17970
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17976
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17977
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17978
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17979
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17980
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17986
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17987
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17988
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17989
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17990
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17996
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17997
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17998
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=17999
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18000
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18006
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18007
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18008
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18009
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18010
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1917426 7426 0455
Інші заходи у сфері
електротранспорту

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917441 7441 0456
Утримання та
розвиток мостів/
шляхопроводів

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917442 7442 0456

Утримання та
розвиток інших
об'єктів
транспортної
інфраструктури

Міська цільова
програма зовнішньо
освітлення міста
Києва на період 201
2022 років

1917442 7442 0456

Утримання та
розвиток інших
об'єктів
транспортної
інфраструктури

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917442 7442 0456

Утримання та
розвиток інших
об'єктів
транспортної
інфраструктури

Міська цільова
програма підвищен
організації та безпе
дорожнього руху в
місті Києві до 2022
року

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська цільова
програма підвищен
організації та безпе
дорожнього руху в
місті Києві до 2022
року

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18016
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18017
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18018
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18019
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18020
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18026
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18027
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18028
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18029
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18030
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18036
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18037
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18038
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18039
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18040
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18046
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18047
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18048
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18049
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18050
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18056
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18057
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18058
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18059
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18060
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18066
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18067
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18068
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18069
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18070
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18076
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18077
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18078
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18079
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18080
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1917462 7462 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок субвенції з
державного бюджету

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917470 7470 0456
Інша діяльність у
сфері дорожнього
господарства

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

1917691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

2000000    

Департамент
інформаційно-
комунікаційних
технологій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2010000    

Департамент
інформаційно-
комунікаційних
технологій
виконавчого органу
Київради (КМДА)

 

2017520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

Комплексна міська
цільова програма
"Електронна столиц
на 2019 - 2022 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18086
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18087
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18088
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18089
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18090
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18096
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18097
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18098
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18099
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18100
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18107
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18108
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18109
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18110
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18116
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18117
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18118
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18119
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18120
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18126
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18127
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18128
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18129
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18130
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18136
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18137
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18138
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18139
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18140


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 173/259

2300000    

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2310000    

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2310180 0180 0133
Інша діяльність у
сфері державного
управління

Міська цільова
програма "Сприянн
розвитку
громадянського
суспільства у м. Киє
на 2020 - 2022 рр."

2318410 8410 0830
Фінансова
підтримка засобів
масової інформації

Міська цільова
програма розвитку
інформаційно-
комунікативної сфе
міста Києва на 2019
2021 роки

2318420 8420 0830
Інші заходи у сфері
засобів масової
інформації

Міська цільова
програма розвитку
інформаційно-
комунікативної сфе
міста Києва на 2019
2021 роки

2600000    

Управління туризму
та промоцій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2610000    

Управління туризму
та промоцій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2617622 7622 0470
Реалізація програм і
заходів в галузі
туризму та курортів

Міська цільова
програма розвитку
туризму в місті Києв
на 2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18146
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18147
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18148
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18149
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18150
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18156
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18157
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18158
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18159
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18160
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18166
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18167
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18168
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18169
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18170
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18176
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18177
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18178
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18179
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18180
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18186
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18187
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18188
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18189
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18190
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18196
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18197
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18198
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18199
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18200
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18206
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18207
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18208
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18209
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18210
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18216
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18217
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18218
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18219
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18220
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2700000    

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2710000    

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2717693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

Комплексна міська
цільова програма
сприяння розвитку
підприємництва,
промисловості та
споживчого ринку н
2019 - 2022 роки

2800000    

Управління екології
та природних
ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2810000    

Управління екології
та природних
ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

2816030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

2817130 7130 0421
Здійснення заходів
із землеустрою

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

2817310 7310 0443

Будівництво об'єктів
житлово-
комунального
господарства

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18226
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18227
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18228
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18229
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18230
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18236
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18237
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18238
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18239
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18240
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18246
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18247
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18248
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18249
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18250
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18256
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18257
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18258
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18259
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18260
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18266
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18267
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18268
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18269
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18270
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18276
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18277
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18278
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18279
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18280
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18286
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18287
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18288
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18289
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18290
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18296
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18297
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18298
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18299
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18300
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2817691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

2818120 8120 0320
Заходи з організації
рятування на водах

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

2818330 8330 0540

Інша діяльність у
сфері екології та
охорони природних
ресурсів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

2818340 8340 0540
Природоохоронні
заходи за рахунок
цільових фондів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

3000000    

Департамент
муніципальної
безпеки
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3010000    

Департамент
муніципальної
безпеки
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18306
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18307
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18308
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18309
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18310
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18316
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18317
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18318
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18319
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18320
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18326
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18327
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18328
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18329
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18330
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18336
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18337
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18338
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18339
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18340
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18346
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18347
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18348
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18349
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18350
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18356
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18357
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18358
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18359
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18360
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3018110 8110 0320

Заходи із
запобігання та
ліквідації
надзвичайних
ситуацій та
наслідків стихійного
лиха

Міська цільова
програма
забезпечення
готовності до дій за
призначенням
територіальної
підсистеми міста
Києва Єдиної
державної системи
цивільного захисту 
2020 - 2022 роки

3018230 8230 0380
Інші заходи
громадського
порядку та безпеки

Міська цільова
комплексна програм
профілактики та
протидії злочиннос
в місті Києві
"Безпечна столиця"
2019 - 2021 роки

3019800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

Міська цільова
програма
забезпечення
готовності до дій за
призначенням
територіальної
підсистеми міста
Києва Єдиної
державної системи
цивільного захисту 
2020 - 2022 роки

3019800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

Міська цільова
комплексна програм
профілактики та
протидії злочиннос
в місті Києві
"Безпечна столиця"
2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18366
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18367
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18368
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18369
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18370
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18376
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18377
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18378
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18379
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18380
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18386
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18387
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18388
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18389
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18390
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18396
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18397
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18398
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18399
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18400
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3019800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

Програма поліпшен
організації підготов
громадян до
військової служби,
приписки до
призовної дільниці,
призову на строкову
військову службу,
призову
військовозобов'язан
під час мобілізації,
прийняття на
військову службу за
контрактом, відбору
та прийняття на
службу у військовом
резерві на 2019 - 20
роки

3100000    

Департамент
комунальної
власності м. Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3110000    

Департамент
комунальної
власності м. Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3117340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Міська цільова
програма "Управлін
об'єктами
комунальної власно
територіальної
громади міста Києв
на 2019 - 2021 роки

3117693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

Міська цільова
програма "Управлін
об'єктами
комунальної власно
територіальної
громади міста Києв
на 2019 - 2021 роки

3500000    

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18406
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18407
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18408
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18409
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18410
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18416
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18417
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18418
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18419
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18420
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18426
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18427
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18428
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18429
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18430
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18436
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18437
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18438
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18439
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18440
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18446
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18447
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18448
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18449
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18450
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18456
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18457
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18458
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18459
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18460
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3510000    

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київради (КМДА)

 

3517610 7610 0411

Сприяння розвитку
малого та
середнього
підприємництва

Комплексна міська
цільова програма
сприяння розвитку
підприємництва,
промисловості та
споживчого ринку н
2019 - 2022 роки

3600000    

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3610000    

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3617693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

Міська цільова
програма
використання та
охорони земель міст
Києва на 2019 - 2021
роки

3700000    

Департамент
фінансів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3710000    

Департамент
фінансів
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3717693 7693 0490

Інші заходи,
пов'язані з
економічною
діяльністю

Програма формуван
податкової культури
місті Києві на 2019 -
2023 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18466
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18467
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18468
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18469
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18470
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18476
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18477
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18478
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18479
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18480
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18486
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18487
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18488
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18489
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18490
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18496
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18497
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18498
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18499
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18500
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18506
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18507
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18508
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18509
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18510
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18516
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18517
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18518
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18519
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18520
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18526
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18527
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18528
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18529
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18530
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18536
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18537
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18538
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18539
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18540
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3719800 9800 0180

Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів

Програма формуван
податкової культури
місті Києві на 2019 -
2023 роки

3800000    

Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3810000    

Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу
Київської міської
ради (КМДА)

 

3817520 7520 0460

Реалізація
Національної
програми
інформатизації

Комплексна міська
цільова програма
"Електронна столиц
на 2019 - 2022 роки

4000000    

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4010000    

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4011010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4011021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18546
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18547
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18548
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18549
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18550
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18556
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18557
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18558
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18559
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18560
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18566
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18567
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18568
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18569
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18570
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18576
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18577
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18578
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18579
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18580
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18586
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18587
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18588
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18589
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18590
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18596
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18597
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18598
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18599
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18600
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18606
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18607
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18608
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18609
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18610
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18616
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18617
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18618
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18619
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18620


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 180/259

4011022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4011070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4011080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4011151 1151 0990

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4013031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4013111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18626
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18627
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18628
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18629
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18630
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18636
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18637
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18638
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18639
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18640
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18646
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18647
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18648
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18649
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18650
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18656
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18657
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18658
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18659
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18660
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18666
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18667
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18668
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18669
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18670
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18676
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18677
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18678
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18679
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18680
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4013121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4013123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4013132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4013133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4013210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4013241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4013242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4013242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки
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4014030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4014082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4015031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4015061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4016030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4017321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4017325 7325 0443

Будівництво споруд,
установ та закладів
фізичної культури і
спорту

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки
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4017691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4100000    

Дарницька районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4110000    

Дарницька районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4111010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4111021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4111022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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4111070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4111080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4113031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4113111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4113121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4113123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4113132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки
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4113133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4113192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4113210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4113241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4114030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18966
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18967
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18968
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18969
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18970
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18976
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18977
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18978
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18979
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18980
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18986
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18987
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18988
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18989
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18990
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18996
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18997
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18998
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=18999
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19000
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19006
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19007
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19008
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19009
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19010
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19016
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19017
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19018
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19019
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19020
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19026
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19027
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19028
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19029
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19030
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4114060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4114082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4115031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4115061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4116030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4117321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4117322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19036
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19037
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19038
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19039
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19040
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19046
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19047
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19048
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19049
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19050
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19056
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19057
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19058
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19059
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19060
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19066
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19067
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19068
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19069
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19070
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19076
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19077
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19078
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19079
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19080
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19086
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19087
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19088
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19089
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19090
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19096
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19097
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19098
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19099
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19100
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4117691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4200000    

Деснянська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4210000    

Деснянська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4213121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4213123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4211010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4211021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19107
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19108
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19109
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19110
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19116
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19117
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19118
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19119
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19120
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19126
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19127
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19128
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19129
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19130
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19136
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19137
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19138
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19139
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19140
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19146
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19147
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19148
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19149
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19150
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19156
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19157
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19158
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19159
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19160
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19166
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19167
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19168
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19169
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19170
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4211080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4213031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4213111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4213132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4213133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4213192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4213210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19176
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19177
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19178
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19179
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19180
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19186
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19187
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19188
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19189
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19190
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19196
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19197
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19198
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19199
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19200
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19206
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19207
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19208
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19209
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19210
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19216
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19217
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19218
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19219
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19220
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19226
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19227
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19228
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19229
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19230
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19236
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19237
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19238
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19239
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19240
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4213241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4213242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4213242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4214030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4214082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4215031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4215041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19246
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19247
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19248
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19249
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19250
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19256
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19257
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19258
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19259
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19260
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19266
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19267
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19268
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19269
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19270
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19276
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19277
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19278
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19279
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19280
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19286
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19287
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19288
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19289
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19290
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19296
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19297
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19298
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19299
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19300
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19306
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4215061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4216030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4217321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4217322 7322 0443
Будівництво
медичних установ та
закладів

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2020 - 2022
роки

4217330 7330 0443
Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

Міська цільова
програма
забезпечення
готовності до дій за
призначенням
територіальної
підсистеми міста
Києва Єдиної
державної системи
цивільного захисту 
2020 - 2022 роки

4217363 7363 0490

Виконання
інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19316
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19317
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19318
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19329
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19330
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19336
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19337
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19338
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19339
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19340
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19346
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19347
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19348
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19349
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19350
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19356
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19357
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19358
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4217461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

4217691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4300000    

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4310000    

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4311010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4311021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19376
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19377
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19378
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19379
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19387
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19388
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19389
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19390
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19396
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19397
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19398
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19399
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19400
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19406
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19407
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19408
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19409
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19410
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19416
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19417
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19418
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19419
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19420
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19426
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19427
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19428
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19429
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19430
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4311022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4311070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4311080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4313031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4313111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4313121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19436
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19437
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19438
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19447
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19448
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19449
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19450
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19456
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19457
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19458
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19459
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19460
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19466
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19467
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19468
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19469
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19470
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19476
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19477
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19478
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19479
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19480
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=19486
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4313123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4313132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4313133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4313192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4313210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4313241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4313242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки
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4313242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4314030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

4314030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4314060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4314082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4315031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4315061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки
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4316030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4317691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4400000    

Оболонська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4410000    

Оболонська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4413121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4413123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4411010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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4411021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4411022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4411070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4411080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4413031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4413111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"
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4413132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4413192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4413210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4413241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4413242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4413242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4414030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"
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4414082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4415031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4415061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4416030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4417321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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4417691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4500000    

Печерська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4510000    

Печерська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4511010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4511021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4511070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4511080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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4513111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4513121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4513132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4513192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4513210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4513242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4513242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки
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4514030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4514081 4081 0829

Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4514082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4515031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4515061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4516030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4517321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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4517691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4600000    

Подільська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4610000    

Подільська районна
в місті Києві
державна
адміністрація

 

4611010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4611021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4611022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20096
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20097
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20098
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20099
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20100
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20107
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20108
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20109
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20110
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20116
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20117
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20118
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20119
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20120
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20126
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20127
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20128
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20129
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20130
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20136
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20137
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20138
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20139
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20140
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20146
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20147
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20148
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20149
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20150
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4611024 1024 0910

Забезпечення
належних умов для
виховання та
розвитку дітей-сиріт
і дітей, позбавлених
батьківського
піклування, в
дитячих будинках

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4611025 1025 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4611070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4611080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4613031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4613111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20156
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20157
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20158
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20159
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20160
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20166
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20167
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20168
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20169
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20170
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20176
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20177
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20178
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20179
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20180
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20186
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20187
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20188
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20189
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20190
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20196
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20197
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20198
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20199
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20200
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20206
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20207
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20208
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20209
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20210
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4613121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4613123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4613132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4613133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4613192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4613210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4613241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20216
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20217
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20218
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20219
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20220
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20226
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20227
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20228
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20229
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20230
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20236
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20237
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20238
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20239
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20240
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20246
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20247
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20248
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20249
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20250
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20256
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20257
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20258
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20259
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20260
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20266
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20267
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20268
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20269
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20270
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20276
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20277
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20278
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20279
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20280
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4613242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4613242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4614030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4614082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4615031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4615061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4616030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20286
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20287
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20288
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20289
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20290
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20296
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20297
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20298
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20299
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20300
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20306
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20307
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20308
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20309
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20310
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20316
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20317
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20318
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20319
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20320
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20326
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20327
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20328
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20329
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20330
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20336
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20337
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20338
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20339
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20340
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20346
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20347
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20348
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20349
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20350
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4617321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4617461 7461 0456

Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

Міська цільова
програма розвитку
транспортної
інфраструктури міс
Києва на 2019 - 2023
роки

4617691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4700000    

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4710000    

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4711010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4711021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20356
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20357
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20370
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20376
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20377
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20378
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20379
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20380
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20386
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20387
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20388
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20389
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20390
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20396
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4711022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4711070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4711080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4713031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4713111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4713121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20426
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20470
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4713123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4713132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4713133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4713192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4713210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4713241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4713242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20486
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20497
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20498
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20499
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20500
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20506
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20507
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20508
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20509
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20510
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20516
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20517
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20518
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20519
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20520
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20526
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20527
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20528
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20539
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20540
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4713242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4714030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4714060 4060 0828

Забезпечення
діяльності палаців і
будинків культури,
клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4714082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4715031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4715041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4715061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20556
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20557
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20568
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20569
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20570
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20576
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20577
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20578
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20579
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20580
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20586
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20587
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20588
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20589
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20590
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20596
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20597
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20598
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20599
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4716030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4717321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4717691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4800000    

Солом'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4810000    

Солом'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4811010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4811021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20628
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20629
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20630
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20636
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20637
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20638
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20639
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20640
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20646
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20647
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20648
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20649
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20650
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20656
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20657
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20658
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20659
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20660
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20666
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20667
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20668
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20669
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20670
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20676
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20677
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20678
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20679
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20680
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20686
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20687
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20688
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20689
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20690
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4811022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4811025 1025 0922

Надання загальної
середньої освіти
навчально-
реабілітаційними
центрами для дітей
з особливими
освітніми
потребами,
зумовленими
складними
порушеннями
розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4811070 1070 0960

Надання
позашкільної освіти
закладами
позашкільної освіти,
заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4811080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4813031 3031 1030

Надання інших
пільг окремим
категоріям
громадян відповідно
до законодавства

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20696
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20697
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20698
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20699
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20700
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20706
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20707
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20708
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20709
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20710
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20716
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20717
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20718
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20719
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20720
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20726
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20727
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20728
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20729
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20730
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20736
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20737
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20738
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20739
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20740


24.06.2021 Про бюджет міста Києва на 2021 рік | LIGA:ZAKON

https://ips.ligazakon.net/document/MR201403?an=4&hide=true&snippet_id=snippet_1482 212/259

4813111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4813121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4813132 3132 1040
Утримання клубів
для підлітків за
місцем проживання

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4813133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4813192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4813210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4813241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20746
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20747
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20748
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20749
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20750
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20756
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20757
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20758
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20759
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20760
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20766
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20767
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20768
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20769
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20770
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20776
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20777
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20778
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20779
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20780
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20786
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20787
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20788
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20789
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20790
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20796
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20797
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20798
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20799
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20800
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20806
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20807
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20808
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20809
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20810
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4813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4813242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4814082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4815031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4815061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4816030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4817321 7321 0443
Будівництво освітніх
установ та закладів

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20816
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20817
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20818
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20819
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20820
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20826
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20827
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20828
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20829
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20830
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20836
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20837
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20838
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20839
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20840
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20846
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20847
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20848
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20849
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20850
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20856
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20857
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20858
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20859
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20860
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20866
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20867
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20868
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20869
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20870
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20876
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20877
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20878
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20879
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20880
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4817691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4900000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4910000    

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

 

4911010 1010 0910
Надання дошкільної
освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4911021 1021 0921

Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4911022 1022 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціальними
закладами загальної
середньої освіти для
дітей, які
потребують корекції
фізичного та/або
розумового розвитку

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20886
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20887
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20888
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20889
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20890
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20896
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20897
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20898
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20899
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20900
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20906
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20907
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20908
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20909
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20910
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20916
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20917
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20918
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20919
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20920
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20926
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20927
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20928
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20929
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20930
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20936
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20937
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20938
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20939
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20940
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4911023 1023 0922

Надання загальної
середньої освіти
спеціалізованими
закладами загальної
середньої освіти

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4911080 1080 0960

Надання
спеціальної освіти
мистецькими
школами

Міська комплексна
цільова програма
"Освіта Києва. 2019 
2023 роки"

4913111 3111 1040

Утримання закладів,
що надають
соціальні послуги
дітям, які опинились
у складних
життєвих
обставинах,
підтримка
функціонування
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4913121 3121 1040

Утримання та
забезпечення
діяльності центрів
соціальних служб

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4913123 3123 1040
Заходи державної
політики з питань
сім'ї

Міська цільова
програма "Діти. Сім
Столиця на 2019 -
2021 роки"

4913133 3133 1040
Інші заходи та
заклади молодіжної
політики

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20946
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20947
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20948
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20949
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20950
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20956
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20957
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20958
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20959
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20960
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20966
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20967
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20968
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20969
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20970
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20976
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20977
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20978
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20979
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20980
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20986
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20987
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20988
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20989
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20990
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20996
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20997
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20998
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=20999
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21000
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4913140 3140 1040

Оздоровлення та
відпочинок дітей
(крім заходів з
оздоровлення дітей,
що здійснюються за
рахунок коштів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4913192 3192 1030

Надання фінансової
підтримки
громадським
об'єднанням
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4913210 3210 1050
Організація та
проведення
громадських робіт

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4913241 3241 1090

Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4913242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Соціальн
партнерство" на 201
- 2021 роки

4913242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту
і соціального
забезпечення

Міська цільова
програма "Турбота.
Назустріч киянам" н
2019 - 2021 роки

4914030 4030 0824
Забезпечення
діяльності бібліотек

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21006
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21007
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21008
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21009
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21010
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21016
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21017
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21018
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21019
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21020
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21026
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21027
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21028
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21029
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21030
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21036
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21037
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21038
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21039
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21040
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21046
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21047
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21048
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21049
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21050
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21056
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21057
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21058
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21059
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21060
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21066
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21067
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21068
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21069
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21070
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4914082 4082 0829
Інші заходи в галузі
культури і
мистецтва

Комплексна міська
цільова програма
"Столична культура
2019 - 2021 роки"

4915031 5031 0810

Утримання та
навчально-
тренувальна робота
комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4915041 5041 0810

Утримання та
фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4915061 5061 0810

Забезпечення
діяльності місцевих
центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" та
проведення
фізкультурно-
масових заходів
серед населення
регіону

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4916030 6030 0620
Організація
благоустрою
населених пунктів

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

4917323 7323 0443
Будівництво установ
та закладів
соціальної сфери

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4917340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Програма вирішенн
депутатами Київськ
міської ради
соціально-
економічних пробле
виконання
передвиборних
програм та доручен
виборців на 2021 -
2025 роки

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21076
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21077
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21078
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21079
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21080
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21086
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21087
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21088
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21089
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21090
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21096
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21097
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21098
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21099
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21100
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21107
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21108
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21109
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21110
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21116
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21117
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21118
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21119
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21120
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21126
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21127
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21128
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21129
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21130
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21136
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21137
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21138
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21139
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21140
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4917340 7340 0443

Проектування,
реставрація та
охорона пам'яток
архітектури

Міська комплексна
цільова програма
"Молодь та спорт
столиці" на 2019 -
2021 роки

4917691 7691 0490

Виконання заходів
за рахунок цільових
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади і
фондів, утворених
Верховною Радою
Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Комплексна міська
цільова програма
екологічного
благополуччя міста
Києва на 2019 - 2021
роки

Х Х Х УСЬОГО X

 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

(додаток 7 у редакції рішення Київської
 міської ради від 22.04.2021 р. N 574/615)

 

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

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21146
https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21147
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https://ips.ligazakon.net/document/view/mr210551?ed=2021_04_22&an=21177
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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
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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

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t10_2755?ed=2020_12_23&an=27047
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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
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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
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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
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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)
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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
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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
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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
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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 відходів як
вторинної сировини

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

 

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
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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)
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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)
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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)
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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
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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
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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)
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22012900*

Плата за скорочення
термінів надання
послуг у сфері
державної реєстрації
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень і державної
реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань, а також
плата за надання інших
платних послуг,
пов'язаних з такою
державною
реєстрацією

Департамент з
питань реєстрації
виконавчого
органу Київради
(КМДА)

 

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
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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
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)

https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11003?ed=2020_12_22
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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).

https://ips.ligazakon.net/document/view/mr111430?ed=2017_04_06
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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)

https://ips.ligazakon.net/document/view/mf17065?ed=2020_12_22&an=875
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Код  / 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

1

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=41
https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=609
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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-розважальної та ринкової
інфраструктури (житлове використання)

0,1

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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=643
https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=659
https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=661
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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
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=666
https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=698
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=737
https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=751
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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  

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=767
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=823
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=836
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=877
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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

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=910
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не
встановлено

Фінансова та страхова діяльність 10

не
встановлено

Діяльність готелів, подібних засобів
тимчасового розміщення

5

не
встановлено

Інші види використання 3

Примітка:

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

1

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:

https://ips.ligazakon.net/document/view/re18306?ed=2017_05_23&an=41
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де: ЗФ - обсяг видатків загального фонду, затверджений на 01 січня
поточного бюджетного періоду, який включає витрати на організацію
навчального процесу (поточне утримання);

ЗЧУ  - 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".

факт

2. Визначення приведеної кількості учнів ЧУпрв  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:

і

   

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 РНК  для окремого
ЗЗСО. Для цього приведену кількість учнів ЧУпрв  окремого закладу
необхідно віднести до фактичної кількості сформованих в цьому закладі
класів. Показник розрахункової наповнюваності класів обчислюється за
формулою:

і

і

   

де КК  - фактична кількість сформованих класів в окремому закладі освіти.і

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

прв

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_07_13&an=182
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ЗКК - загальна фактична кількість класів, сформована в ЗЗСО міста Києва.

4. Визначення фактичної питомої площі ПЛу  окремого ЗЗСО. Для цього
фактичну площу обслуговування закладу   необхідно віднести до
загального обсягу контингенту   закладу. Показник питомої площі
на учня розраховується за формулою:

і

   

Середня питома площа по місту   обчислюється як відношення
загальної площі обслуговування   та загального обсягу
контингенту ЗЧУ  закладів загальної середньої освіти міста Києва за
формулою:

факт

   

5. Коефіцієнт приведення видатків на організацію навчального процесу в
окремому закладі освіти   до середнього по регіону розраховується за
формулою:

   

РНК  - розрахункова наповнюваність класів окремого ЗЗСО;і

   - середня розрахункова наповнюваність класів по ЗЗСО міста Києва;

ПЛу  - площа на 1 учня і-го ЗЗСО;і

   - 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 І  - прогнозний індекс споживчих цін у плановому (прогнозному)
бюджетному періоді, визначений в установленому порядку.

с
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Додаток 13
 до рішення Київської міської ради "Про

бюджет міста Києва на 2021 рік"
 24.12.2020 N 24/24
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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.
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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.
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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).
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