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2,710,639.40

6,255,511.75

117,392.00
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15,450.00
863,620.74

5,254,452.82
3,006,064.98

2,144,720.86

27,861.00

75,805.98

361,741,872.03

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

адміністрація
ФОНД/РОЗПОРЯДНИКИ

 Загальний фонд

станом на 01.04.2020

039606. Міжобласна спеціальна вечірня (змінна) школа II-III ступенів Шевченківськогог району м.Києва
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

038905. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Київська дитяча школа українського 
танцю "Барвіночок""
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»

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

077848. Управління праці та соціального захисту населення  Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації
085725. ЗК "МІЦ міста Києва"
095231. Інклюзивно-ресурсний центр № 10 Шевченківського району м. Києва
095312. Комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт" Шевченківського району м. Києва

077821. Управління житлово-комунального господарства  Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації
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

162465. Загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "європейська освіта"
162470. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма"

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
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"

Разом

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

077803. Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 Інші кошти спеціального фонду
038925. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва


