
Касові видатки 
(грн)

1,128,768,749.73
61,420.72

4,661,641.88

45,387,910.38
7,639,472.70
4,993,281.39

19,446,300.51
178,870.42

3,298,976.58
1,259,100.34
6,862,353.97
5,301,035.99
5,536,144.02

36,074,635.13
4,863,784.85

820,044,284.48
4,509,869.72
5,067,185.99

4,033,862.39

69,755,183.26

1,385,947.60
4,001,415.37

20,531,368.65

2,875,599.80
668,946.98

59,000.00
2,557,376.71
1,796,679.47
9,290,982.43

27,204,749.63

69,342.39
604,662.04

1,055,666.69
754,740.26

98,951.00
6,838,005.99

215,663,294.66
12,138,836.36

58,000.00
879,420.00

11,316.00
29,400.00
88,854.00

67,001,887.09
55,233,703.40

62,962,928.57

3,078,906.98

26,800.00

13,858,665.86

294,576.40
1,344,432,044.39

Довідка щодо фінансування установ у 2020 році                                
     Шевченківська районна в місті Києві державна 

адміністрація  
бюджет міста Києва

ФОНД/РОЗПОРЯДНИКИ
 Загальний фонд

037839. Рада ветеранів
038905. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Київська дитяча школа українського 
танцю "Барвіночок""

Станом на 30.09.2020

038925. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва
038953. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву №6
039043. Український медичний ліцей ім.О.О.Богомольця
039545. ДСМНЗ «КДШМ №2 ім. М.І.Вериківського»
039606. Міжобласна спеціальна вечірня (змінна) школа II-III ступенів Шевченківськогог району м.Києва
044182. Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Шевченківського району"
046856. Центр у справах сім"ї та жінок
046893. Дитячо-юнацька спортивна школа № 20 Шевченківського району м.Києва
047833. Дитячо-юнацька спортивна школа №7 Шевченківського району м.Києва
055447. Дитячо-юнацька спортивна школа №24 Шевченківського району м.Києва
077716. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрацїя
077794. Служба у справах дітей та сім’ї Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077803. Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077809. Фінансове управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077821. Управління житлово-комунального господарства  Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

085520. КП Благоустрій
085725. ЗК "МІЦ міста Києва"
095005. Громадська організація "Київська міська спілка ветеранів АТО Шевченківського району"
095231. Інклюзивно-ресурсний центр № 10 Шевченківського району м. Києва

077828. Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації
077831. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації
077834. Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077843. Центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації
077848. Управління праці та соціального захисту населення  Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

095312. Комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт" Шевченківського району м. Києва
095588. Управління (Центр) надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві 
державноі адміністрації
095865. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського 
району м. Києва
096741. Шевченківська районна організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій м. Києва
114888. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов"
124256. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гімназія "Наше майбутнє"
148373. Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей 
бізнесу"
157046. Громадська організація "Європейський захист прав інвалідів"
162465. Загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "європейська освіта"
162470. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма"

055447. Дитячо-юнацька спортивна школа №24 Шевченківського району м.Києва
077794. Служба у справах дітей та сім’ї Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077803. Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
077821. Управління житлово-комунального господарства  Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

  Інші кошти спеціального фонду
038925. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва
038953. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву №6
039545. ДСМНЗ «КДШМ №2 ім. М.І.Вериківського»
046893. Дитячо-юнацька спортивна школа № 20 Шевченківського району м.Києва

077828. Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Разом

077831. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації
077843. Центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації
077848. Управління праці та соціального захисту населення  Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації
095231. Інклюзивно-ресурсний центр № 10 Шевченківського району м. Києва


