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виконавчоrо органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbкoT державноI адмiнiстрацiТ )
(!(од за еДРПОУ та найменування бюджетноI уставови)

м.Киis, Подiл ьський р-н
(найменування Micтa району. областi)

вид бюджеry М iсцевий
код та назва виомчоТ класифiкацi"l видаткiв та кредиryвання бюджеry 28 Управлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого орrанч КмР (KMlи

код та назва проrрамноТ класифiкацil видаткiв та кDедиryвання державного бюджетч
код та назва проrрамвоi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi проrрамноi

класифiкацiI видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредиryвання для бюджетiв
мiсцевого самоврядування, якi не застосовують проФамно-цiльовоrо методу) ' 2810160 Керaвництво iуправлiння у сферi
екологii та природних pecypciв у MicTi Киевi

в

ьоrо на к

Найменування код
загальний фонд

спецiальний рАзом

1 2 з 4 5
НДlХоIDКЕННЯ - чсього х 5 855 800,00 5 855 800,00

tsад,.оджеi{я коштlв lз загапьного фонду бюджету 5 855 800 00 5 855 800 00
Надходження коцJтlв lз спеqiального фонду бюджеry у тому ч исJ]l
- наOхофкення Bid плаmч за оослуёч. що наёёlоmься
бюё;кеmнuмч усrпановамч зеiOно iз законоOавсmвом 25010000
(розписати за пИФупами]
. ,ншl dхерела власнLl, наdхоdжень бюdжеmнuх усiанов 25020000

(розписати за пИгрупами)
- iЧui наdхоOження у mому ччслi
- iншidохоdч (рфпчсаmч за коdамч класчфl-rcфТаохоdrs
бюёжеmу)
- фiнансування (рфпчсайi за iodaMu класчфлкавффi
бюФкеmу за muпом бореовоео зобов'язання)
- повернення креоumiа оо арOжопу (розпчсdmч за коdамц
проерамноi класчфiкацri вчOаmкiв mа креёuпувdння бюdжеmу
хласчфiкаqТ креdumування бюdжеmу)

ВИМТКИ ТД НМАННЯ
КРЕДИТlВ - усього

х 5 855 800,00 5 855 800.00

Поточнi видатки 2000 5 855 800,00 5 855 800,00
Оплаmа працi 2110 4 296 300,0о 4 296 з00,00

Заробiтна плата 2111 4 296 300 00 4 296 з00 00
Гроц]ове забезпечення вlйсьховослу1(бовцiв 21,12

Нарахування на оплаmу працi 2120 945 200,00 945 2о0,00
Вчкорчсmання moBapiB i послче 220о 564 30о,Oо 564 з00,00

Предмети, матерlали обладнання та нвенrар 221о ] з2 000.00 132 000,00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220
Продуrти харчування 22зо
Оплата послуr (KpiM комчнальних) 2240 236 000,00 236 000 00
Видатки на вiдрядження 2250 2 300.00 2 з00 00
Видатки та заходи спецiального призначення 226о
Оплата комунальних послуг та енергоносiiв 2270 190 000,00 190 000,00
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оплата теплопостачання 2271 144 000,00 144 000,00
Оплата водопостачання та водовЦведення 2 000,00
Оплата електроенерпi 44 000 00
Оплата природного гаф
оплата iнших енергоносaiв
Оплата еhерrосервiсу

Дослiдження i розробкr, окремrзаходи по реалЕаПiТ
державних (регiональних) програм 22в0 4 000,00 4 000,00

Дослцження i розробки. oKpeмi заходи FозвiiФ пбЭаалЕа
державних (регiональних) проФам 2281
Окремa заходи по реалiзацit дерlевних (ф-rоТальiйil
програм, не вИнесенiдо заходiв розвитку 4 000,00 4 000 00

Обслуzовування бор2овiх зобоdязань 2400
Обслуговування BHppiu.rHix боргЪвих.зобовязаь
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 242о

Поmочнi mрансф€рmч
Субсидii та поточнi трансферти пiдприемствам
(установам, органiзацiям)
Поточнi трансферти органам державного управлiння
iнших piBHiB
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним орrанiзацiям

Соцiальне забезпечення 2700
Виплата пенсiй i допомоrи
СтипендiI 272о
lHuJl виплати населенню

lншi поточнi видатки 2800 50 000.00 50 000.00
Капiтальtli видатки

Придбання основного капiталY з100
Придбання обладнання i предметiв ДовгосФокового
корисryвання 31 10
Капiтальне будiвництво (пр]{дбання) з120

Капiтальне будiвництво (придбання) яФтла з121
Капiтальне будlвництво (придбання) iнших об'ектiв з122

Капiтальний ремонт з,l з0
Капiтальний ремонт житловоrо фонду (примiщень) 31 3,1

Капiтальний ремонт iнших об'ектiв
реконструкцiя та рестеврацiя

Реконструкцiя житлового фонду (примiцень)
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'окгiв
Реставрацiя пам'яток культури iсторiT та архiтекryри з 143

Створен8я державних запасiв i резервiв
Придбанвя землi та нематерiальних активiв

Капiтальнi трансфертr{ з200
Капiтальнi трансферти пИприемствам (установам,
органiзацiям) 321о
Капaтальнi трансферти орrанам державного управлiння
iнUJих piBHiB з22о
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та
мiх(народним органiзацiям 32з0
Капiтальнi трансферти населенню з240

внуrрiщн€ (редитування 4100
надання BHyTpiutHix кредхтiв 4110

Надання кредитiв органам дер)rclвного управлiння iнtлих
Надання кредитiв пИприемствам, установам. органlзацaям 4112
Надання iнших внугрlLчнiх (редитiв 411з

Надання зoBHjUJHix кредитiв 421о
Нерозподiленi видатки

Начальнuх Управлiння еколоеii mа прuроанuх рёсwсiв С.В. Москалевський

(посада) (iнiцiали iпрiзвище)

в.п. с lченко
пЦпис) (iнiцiали i прiзвище)

мiсяць, pix)

-' Сума п за кодом вiдповцно до класифiкацiТ кредиryвання бюджету та не враховуоться у рядку "НМХОДРКЕННЯ - усьоrо"
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'"' Заповfiюоться розпорядниками нияa{оrо рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вицих навчальних замадlв, яким
безпосередньо встановленi призначення удерх€вному бюдr(eтi
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