№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

Коди та назви
бюджетної класифікації

1

2

3

4

1

Управління
екології та
природних
ресурсів
виконавчого
Андронов В.Є.
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

2

Департамент
молоді та спорту
виконавчого
ДКР Андронов органу Київської
В.Є.
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

3

ДКР Андронов
В.Є.

4

ДКР Андронов
В.Є.

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Зведена таблиця поправок до проєкту рішення «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
Поправки щодо
Обсяг
збільшення або
бюджетних
зменшення обсягу
Деталізація запропонованих змін та
призначень на
бюджетних
Джерела покриття
обґрунтування необхідності
2022 рік (тис.
призначень,
видатків
врахування запропонованих змін
грн)
розподілу
(тис. грн)
5

2818120 Заходи з
організації рятування на
водах

Придбання плавучих рятувальноводолазних станцій на базі понтона

1115041 Утримання та
фінансова підтримка
спортивних споруд

Переміщення проектів бюджетних
призначень в межах ГРБК для
проведення капітальних ремонтів
ШВСМ вул. БАСТІОННА, 7
перерозподіл з видатків передбачених
на капітальний ремонт хокейного
майданчику з влаштуванням накриття
на вул.Тростянецькій, 60 у
Дарницькому р-ні,

4916030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Реалізація проєкта громадського
бюджету № 1391 «Футбольне поле на
Довнар Запольського»

4916011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Передбачити додаткові кошти для
здійснення капітальних ремонтних
робіт житлового фонду шляхом
перерозпоідлу проектів бюджетних
призначень інших ГРБК (деталізація
нада в таблиці пропозиції ПЕСР)

6

0

2545,60

0,00

0,00

7

+25 000,00

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

За рахунок збільшення
прогнозу доходів до
загального фонду
бюджету (за такими
джерелами: податок на
збір на доходи фізичних
осіб, податок на
Не враховано. Додаткова
прибуток підприємств,
потреба у видатках не
Викладено в
акцизний податок,
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
податок на майно,
головного розпорядника
02.12.2021
єдиний податок), та
коштів
передачі коштів із
загального фонду до
спеціального фонду
бюджету розвитку,
фінансування та місцеві
запозичення

2545,60

Додаткового
фінансування не
потребує

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

+2200,00

Перерозподіл видатків
бюджету розвитку

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

+2550,00

Перерозподіл видатків
за рахунок зменшення
видатків, що
передбачені на
Будівництво ПівденноЗахідного
каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Закупівля обладнання для впровадження
КПКВКМБ 1216017
Єдиної системи оперативно(Інша діяльність,
диспетчерського управління у
пов'язана з експлуатацією
житловому фонді на виконання рішення
об'єктів житловоКМР від 15 грудня 2011 року N
комунального
824/7060 "Про затвердження Стратегії
господарства)
розвитку міста Києва до 2025 року"

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

КПКВКМБ 1216017
(Інша діяльність,
пов'язана з експлуатацією
об'єктів житловокомунального
господарства)

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

КПКВКМБ 1216017
Капітальний ремонт (модернізація)
(Інша діяльність,
систем двостороннього зв'язку у ліфтах
пов'язана з експлуатацією
зі встановленням GSM-модулів для
об'єктів житловодиспетчеризації у житловому фонді
комунального
міста Києва у зв'язку з аварійним станом
господарства)
за зверненням громадян

Шевченківська
районна в місті
державна
адміністрація

Капітальний ремонт покрівлі житлових
будинків по вул. Багговутвіська, 12, вул.
Половецька, 14, вул. Татарська, 21 та
вул. Татарська, 2Г - перерозподіл на
КПКВКМБ 4916011
Капітальний ремонт (встановлення
(Експлуатація та технічне
енергозберігаючих рекуператорів
обслуговування
повітря) вентиляційних систем у
житлового фонду)
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва у зв`язку з аварійним
станом вентиляційних систем за
зверненням громадян

5

6

7

8

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Забезпечення функціонування Єдиної
системи оперативно-диспетчерського
управління у житловому фонді;
(Послуги оперативно-диспетчерського
управління) на виконання рішення
КМР від 15 грудня 2011 року N
824/7060 "Про затвердження Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року"

0,00

0,00

0,00

91 582,40

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

+15 000,00

За рахунок коштів з
податку та збору на
доходи фізичних осіб

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+95 000,00

За рахунок коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+100 000,00

За рахунок надходжень
з податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними та
юридичними особами,
які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

- 4 000,00

Не потребує додаткових
видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл
видатків в межах
головного розпорядника
шляхом
перенаправлення
відповідних сум з коду
6011 на код 1010

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

9

10

11

12

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська
районна в місті
державна
адміністрація

Шевченківська
районна в місті
державна
адміністрація

Дарницька
районна в місті
державна
адміністрація

Дарницька
районна в місті
державна
адміністрація

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

КПКВКМБ 4911021
(Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти)

Капітальний ремонт Середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 на пров. Делегатському, 1\28 у
Шевченківському районі м. Києва Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва у зв`язку з аварійним
станом вентиляційних систем за
зверненням громадян

Коди та назви
бюджетної класифікації

КПКВКМБ 4911010
(Надання дошкільної
освіти)

КПКВКМБ 4111010
(Надання дошкільної
освіти)/ КПКВКМБ

Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Шевченківського
району м. Києва у зв`язку з аварійним
станом вентиляційних систем за
зверненням громадян

Капітальний ремонт (встановлення
енергозберігаючих рекуператорів
повітря) вентиляційних систем у
навчальних закладах Дарницького
району м. Києва у зв'язку з аварійним
станом за зверненням громадян

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
КПКВКМБ 4116016
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
(Впровадження засобів
властності з них проектування - 900,00
обліку витрат та
тис.грн. капітальний ремонт 19 100,00
регулювання споживання
тис.грн. (орієнтовно 18 об'єктів) у
води та теплової енергії)
зв'язку з аварійним станом за
зверненням громадян

62 002,07

86 870,98

219 218,26

20 100,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

- 5 000,00

Не потребує додаткових
видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл
видатків в межах
головного розпорядника
шляхом
перенаправлення
відповідних сум з коду
1021 на код 1010

Не враховано, не
підтверджено головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 9 000,00

За рахунок зменщення
видатків по
Капітальному ремонту у
Середній
загальноосвітній школі ІІІІ ступенів № 1 та
Капітальному ремонту
покрівлі житлових
будинків по вул.
Багговутвіська, 12, вул.
Половецька, 14, вул.
Татарська, 21 та вул.
Татарська, 2Г

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+10 000,00

За рахунок надходжень
з податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними та
юридичними особами,
які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+20 000,00

За рахунок надходжень
з податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними та
юридичними особами,
які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

13

14

Банас Дмитро
Миколайович

Банас Дмитро
Миколайович

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок надходжень
з податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними та
юридичними особами,
які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Деснянська
районна в місті
державна
адміністрація

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
КПКВКМБ 4216016
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
(Впровадження засобів
властності з них проектування - 1150,00
обліку витрат та
тис.грн. капітальний ремонт 23 850,00
регулювання споживання
тис.грн. (орієнтовно 23 об'єктів) у
води та теплової енергії)
зв'язку з аварійним станом за
зверненням громадян

25 000,00

+25 000,00

Дніпровська
районна в місті
державна
адміністрація

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
КПКВКМБ 4316016
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
(Впровадження засобів
властності з них проектування - 1150,00
обліку витрат та
тис.грн. капітальний ремонт 23 850,00
регулювання споживання
тис.грн. (орієнтовно 23 об'єктів) у
води та теплової енергії)
зв'язку з аварійним станом за
зверненням громадян

26 590,34

+ 25 000,00

За рахунок коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Шевченківська
районна в місті
державна
адміністрація

Проектування та капітальний ремонт
(модернізація) індивідуальних теплових
КПКВКМБ 4916016
пунктів (ІТП) в будинках комунальної
(Впровадження засобів
властності з них проектування - 900,00
обліку витрат та
тис.грн. капітальний ремонт 19 100,00
регулювання споживання
тис.грн. (орієнтовно 18 об'єктів) у
води та теплової енергії)
зв'язку з аварійним станом за
зверненням громадян

+20 000,00

За рахунок надходжень
з податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
сплачений фізичними та
юридичними особами,
які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+5 416,06

За рахунок профіциту за
загальним фондом
бюджету міста Києва,
або перерозподілу
коштів.

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
обгрунтування головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

15

Банас Дмитро
Миколайович

16

депутат
Київської
міської ради
Бондаренко В.
(заступник
Київська міська
міського
рада (Секретаріат)
голови секретар
Київської
міської ради)

Потреба у видатках по заробітній платі
(4 439,39 тис.грн) та нарахуванні на
оплату праці (976,67 тис.грн). Оскількі у
0110150 «Організаційне,
2021 році в секретаріаті Київської
інформаційно-аналітичне
міської ради завершилася процедура
та матеріально-технічне
реорганізації щодо змін в структурі та
забезпечення діяльності
загальної чисельності врахована
Київської міської ради
потреба видатків, з метою збереження
(Секретаріат)»
середньої заробітної плати працівників
секретаріату Київської міської ради на
рівні не нище купівельної спроможності
минулого року.

20 361,49

183 283,56

4

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Брагінський
17
Віктор
Володимирович

Брагінський
18
Віктор
Володимирович

Подільска
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Подільска
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Проведення капітального ремонту
прибудинкової території. Територія має
ряд невідповідностей санітарного та
4616011 Експлуатація та технічного характеру, які потребується
технічне обслуговування негайного уснення про що є відповідний
житлового фонду
акт комісії. Мешканцями будинку є
переважно люди похилого віку, особи з
інвалідністю, через що існує нагальна
потреба ремонту.

4616011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Встановлення дитячого майданчика.
Наявний дитячий майданчик перебуває
в край незадовільному стані. У звязку з
цим він використовується не за
призначенням для курців та осіб з
ознаками алкогольного спяніння.
Необхідно провести капітальний
ремонт, з метою поліпшення умов
використання прибудинкової території.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

-

-

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

450,00

300,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

За рахунок коштів від
продажу землі

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

За рахунок коштів від
продажу землі

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

5

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

19

Депутат
Київради
Брагінський
В.В.

Управління з
питань реклами
ВО КМР (КМДА)

3210160

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 18.01.2017 №15
"Питання оплати праці працівників
державних органів" (зі змінами), в
частині стимулюючих виплат. У зв’язку
з набранням чинності 01.07.2019
Порядку розміщення зовнішньої
реклами в місті Києві та Порядоку
погодження розміщення реклами на
транспорті комунальної власності
територіальної громади міста Києва
суттєво збільшено навантаженість на
працівників Управління при граничній
чисельності 14 штатних одиниць та
відсутності вакантних посад. Відсоток
стимулюючих виплат по Управлінню
відповідно доведеного граничного
обсягу фонду оплати праці складає 150
%. Забезпечення додаткової потреби
дозволить його збільшити на 13% (що
збільшить середню заробітну плату на
1083,00 грн). Додаткова потреба складає
197 000,00 грн. Нарахування на фонд
оплати праці 22% складає 43 340,00
грн. Для забезпечення надходження у
повному обсязі коштів від плати за
тимчасове користування місцями для
розміщення зовнішньої реклами та від
плати за рекламу на транспорті до

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

5 599,612

279,840

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

20

Депутат
Київради
Брагінський
В.В.

Управління з
питань реклами
ВО КМР (КМДА)

3217693

Депутат КМР
Бродський О.Я.

Департамент
освіти і науки
виконавчого
органу КМДА

4911151 Забезпеченння
діяльності інклюзивноресурсних центрів за
рахунок місцевого
бюджету

Вітренко А.О.

Дарницька
районна в місті
Києві державна
адміністрація

21

22

Коди та назви
бюджетної класифікації

7321

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Додаткова потреба на поточні видатки 2 034 250 грн, з них:
- 2 000 000 грн - оренда складу. В
зв’язку з тим, що у КП «Київреклама»
відсутня власна земельна ділянка для
розміщення складу для зберігання
демонтованих рекламних конструкцій
та спеціальної техніки (крани, вишки,
автомобілі), підприємство вимушене,
орендувати складські приміщення у
приватного суб’єкта господарювання
площею 8 503,6 кв.м.
- 34 250 грн – на обов’язкові медичні
огляди певних категорій працівників.
На виконання Закону України «Про
охорону праці» від 14.10.1992 року №
2694-ХІІ, Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій, затверджений наказом МОЗ
України від 21.08.2007 № 246, та інших
Постанов КМУ та нормативних актів.
Додаткова потреба на капітальні
видатки – 308 000 грн:- 308 000 грн придбання серверу для авторизації
електронного документообігу.Так як за
умов сучасної глобальної
інформатизації суспільства, ведення
електронного документообігу, у КП
”Київреклама” виникла потреба у
Придбання автомобіля спеціального
призначення з обладнанням для
проведення інклюзивного навчання
(
для Інклюзивно- ресурсного центру
№10 Шевченківського району)
Реконструкція загальноосвітньої школи
№305 на вул.Євгена Харченка, 53 у
Дарницькому районі

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+1600,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету
розвитку

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 20 000

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету міста Києва, а
саме збільшення доходів
від продажу землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6

7

46 845,000

2 342,250

8 621,50

7

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

23

Галайчук І.В.

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Виділення коштів в сумі 65000,0 тис.
грн., в тому числі 5000,0 тис. грн. на
розробку проектно-кошторисної
документації та 60000,0 тис. грн. на
виконання обсягу будівельноГОЛОСІЇВСЬКА
ОСВІТА1020 Надання
монтажних робіт з надбудови поверху
РАЙОННА В
загальної середньої освіти та влаштування покрівлі без внутрішніх
МІСТІ КИЄВІ
за рахунок коштів
оздоблюваних робіт нежитлової будівлі
ДЕРЖАВНА
місцевого бюджету
літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ступенів з поглибленим вивченням
української мови та літератури № 260
міста Києва, вул. Маршала
Якубовського, 7-Б у Голосіївському
районі

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

65000,0

За рахунок збільшення
прогнозу доходів до
загального фонду
бюджету (за такими
джерелами: податок на
збір на доходи фізичних
осіб, податок на
прибуток підприємств,
акцизний податок,
податок на майно,
єдиний податок), та
передачі коштів із
загального фонду до
спеціально+H10го
фонду бюджету
розвитку.

Враховано частково в сумі
5000,0 тис.грн

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6030
Капітальний ремонт скверу на
"Організація благоустрою вул. Княжий Затон, 12-б у Дарницькому
населених пунктів"
районі м. Києва

0

+ 5000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) на
5000,0 тис. грн

Капітальний ремонт інженерних мереж,
Спеціальний дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №755 Деснянського
району міста Києва вул. Сержа Лифаря
19-б

0

300,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Гончаров В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

26

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Беретті 10

0

700,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

27

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Драйзера 44-а

0

1500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

24

25

4211010

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

Враховано

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

8

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

28

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Бальзака 40/11

0

1500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

29

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по вул. Градинська 18

0

1000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт спортивного
стадіону по просп. Маяковського 53

0

1500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

31

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216012

Облаштування ігрового майданчику
проспект Маяковського 81

1000,00

-1000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

32

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216013

Облаштування ігрового майданчику
проспект Маяковського 71

0

1000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

33

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4211010

Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 782 Деснянського району
міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-а

15 000,00

-3000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Не враховано, не
підтверджено головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

4211021

Проектні роботи по об'єкту
"Капітальний ремонт міжшкільного
стадіону з біговими доріжками та
спортивного майданчику, облаштування
спортивної інфраструктури територій
Школи 1-3 ступенів № 308 вул.
Градинська 6-б та спеціалізованої
школи 1-3 ступенів № 313 з
поглибленим вивченням інформаційних
технологій, вул. Лісківська 7-б

0

800,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

30

34

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

9

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

35

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4211021

36

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лаврухіна 11

2500,00

-2500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

37

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 5

3340,00

-3340,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

38

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 5-а

1200,00

-1200,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Бальзака 61-а

0

1400,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Бальзака 63-б

0

1800,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

41

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Радунська 10-а

0

1240,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

42

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Радунська 18-а

0

1200,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

39

40

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Капітальний ремонт міжшкільного
стадіону з біговими доріжками та
спортивного майданчику
Спеціалізованої школи 1-3 ступенів №
250, проспект В. Маяковського 49-б та
школи 1-3 ступенів № 263

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

6

7

8

10

11

0

2200,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

10

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

43

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216011

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. Лісківська 7-а

0

1400,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

44

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216012

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по проспекту Маяковського 65

0

800,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4216013

Капітальний ремонт асфальтового
покриття по вул. 69-а

0

1200,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

45

46

47

48

49

Джерела покриття
видатків

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4215061

Капітальний ремонт спортивної зали
для боротьби "Спорт для всіх" по
проспекту Маяковського 63/12

0

10000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Деснянська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

4211021

Капітальний ремонт спортивної зали в
школі № 250 по просп. Маяковського 49б

0

3000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

2816030

Капітальний ремонт скверу по вул.
Драйзера 36

0

3000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

2816030

Проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування для обслуговування та
експлуатації зелених насаджень
загального користування у лугопарку
між проспектом Генерала Ватутіна та
вулецею Оноре де Бальзака, від річки
Десенка до насосної станції у
Деснянському районі

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

0

6500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
Викладено в
бюджету та фінансовопротоколі № 26/33 від
економічні розрахунки
02.12.2021
головного розпорядника
бюджетних коштів
Не враховано. Відсутнє
Викладено в
обгрунтування джерела
протоколі № 26/33 від
додаткових видатків
02.12.2021
бюджету
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

11

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

50

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

2816030

Капітальний ремонт парку вздовж
проспекту Володимира Маяковського,
від вул. Лифаря до вул. Данькевича

0

18000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

51

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

2816030

Капітальний ремонт парку
"Фестивальний" вздовж проспекту
Володимира Маяковського

0

15000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

2816030

Капітальний ремонт парку вздовж вул.
Лифаря від просп. Маяковського до
вул. Бальзака

0

10000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Грушко В.В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

2816030

Капітальний ремонт парку вздовж
Бальзака, від вул. Градинська до вул.
Лисківська.

0

16000,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

0

500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

0

500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

0

500,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

400,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

38244,00

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

52

53

54

Грушко В.В.

55

Грушко В.В.

56

Грушко В.В.

57

58

Департамент
житловокомунального
господарства
Департамент
житловокомунального
господарства
Департамент
житловокомунального
господарства

Грушко В.В.

Департамент
житловокомунального
господарства

Грушко В.В.

Департамент
житловокомунального
господарства

1217310

1217310

Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою проспект
Маяковського 49-а в Деснянському
районі міста Києва.
Реконструкція центрального теплового
пункту за адресою проспект
Маяковського 69-а в Деснянському
районі міста Києва.

1217310

Реконструкція центрального теплового
пункту по вул. Бальзака,56А в
Деснянському районі міста Києва.

1217310

Реконструкція теплових розподільчих
мереж ЦО та ГВП від ЦТП по вул.
Бальзака,56А до будинків на вул.
Бальзака,
52/22,54,56,68,70,72/19,54А,66/21,58,60,
64,66,56А

4211021

СЗШ № 190 вул. Шолом-Алейхема 16-а

0

0

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
підтверджена розрахунками
головного розпорядника
коштів
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
підтверджена розрахунками
головного розпорядника
коштів
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
підтверджена розрахунками
головного розпорядника
коштів
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
підтверджена розрахунками
головного розпорядника
коштів
Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету
Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету
Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

12

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

59

Депутат
Київської
міської ради
Зубрицька О.М.

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4711010/надання
дошкільної освіти

Запропоновано доповнити галузь
"Освіта" (деталізація викладена в
додатку № 2, 1 адреса)

0

+ 3000,00

За рахунок збільшення
надходжень від
продажу земельних
ділянок

2816030/організація
благоустрою населених
пунктів

Запропоновано доповнити галузь
"Житлово-комунальне господарство"
(деталізація викладена в додатку № 2, 2
адреса)

1020

Будівництво прибудови до
спеціалізованої школи I-III ступенів №
320 з поглибленим вивченням
української мови Деснянського району
м. Києва Центру дитячої та юнацької
творчості на вул. Будищанській, 8 у
Деснянському районі м. Києва

712010

КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ
РЕМОНТІВ
КНП «Дитяча
клінічна лікарня № 9 Подільського
району міста Києва» за адресами:
вул. Копилівська, 1/7; вул. Турівська,
26; пр. Правди, 64-А. А САМЕ:

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ ФІЛІЇ № 2 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ
ЧАСТИНИ КНП ДКЛ № 9
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ПР-Т. ПРАВДИ, 64А
(Експертний звіт № 00-0884-18/ЦБ від
26.07.2018 року на суму 8251,2 тис.грн.).

Управління
екології та
природних
Депутат
ресурсів
Київської
виконавчого
60
міської ради
органу Київської
Зубрицька О.М.
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

61

62

63

Іщенко М.В.

Департамент
освіти і науки

Іщенко М.В.

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

Іщенко М.В.

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

35000,00

0

0

+ 10000,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Додаткова
За рахунок збільшення
потреба у видатках не
Викладено в
надходжень від продажу підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
земельних ділянок
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

+ 50000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

10000

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

11000

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

13

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

64

65

66

Іщенко М.В.

Іщенко М.В.

Іщенко М.В.

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

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

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

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
БАСЕЙНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯМ
СИСТЕМ ОЧИСТКИ ТА ПІДІГРІВУ
ВОДИ, ЗАМІНОЮ ВНУТРІШНІХ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФІЛІЇ № 2
ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КНП ДКЛ
№ 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ПР-Т. ПРАВДИ, 64А
(Експертний звіт № 01-0143-19/ЦБ від
25.06.2019 року на суму 11841,2
тис.грн.)

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ,
СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО
ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ
КВАКУАЦІЄЮ ФІЛІЇ № 2
ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КНП ДКЛ
№ 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ПР-Т. ПРАВДИ, 64А
(Експертний звіт А№ 7-096-18-ЕК/КО/1
від 04.07.2018 на суму 1448,8 тис.грн)

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ З
УЛАШТУВАННЯМ ОПОВІЩЕННЯ
ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕВАКУАЦІЄЮ, РЕМОНТ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО
ВОДОПРОВОДУ СТАЦІОНАРНОЇ
ЧАСТИНИ КНП ДКЛ № 9
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА,
ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7. (Експертний
звіт № 118558-ОК від 14.08.2018 на
суму 2341,1 тис.грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

15000

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2030

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3200

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

14

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ( (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ФІЛІЇ № 1 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ЧАСТИНИ
КНП ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ.
КОПИЛІВСЬКА, 1/7. (Експертний звіт
№ 01-0851-18-ЦБ від 05.11.2018 на суму
1622,0 тис.грн)

Іщенко М.В.

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

712010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (В ТОМУ
ЧИСЛІ КОРЕГУВАННЯ
КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ ФІЛІЇ № 3 ПОЛІКЛІНІЧНОЇ
ЧАСТИНИ КНП ДКЛ № 9
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА, ВУЛ. ТУРІВСЬКА, 26
(Експертний звіт № 01-0143-19/ЦБ від
25.06.2019 року на суму 11841,2
тис.грн.).

69

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

1021, надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Ремонт фасаду
середня загальноосвітня школа №229
по вул. О. Тихого, 57, згідно звернень
киян

0

8000

70

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

1021, надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

капітальний ремонт стадіону
загальноосвітня школа №121 вул.
Каменярів,32 згідно звернень киян

0

1000

71

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

6011, експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

заміна вікон у житловому будинку на
просп. Лобановського, 96 згідно
звернень киян

0

400

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

67

68

Іщенко М.В.

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

0

0

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

2230

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

15000

За рахунок
перерозподілу видатків
між іншими видатками
або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м.
Києві (код 33010000)

Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

За рахунок
Не враховано.Відсутні
перерозподілу видатків
фінансово-економічні
або збільшення
розрахунки головного
надходжень від продажу розпорядника бюджетних
коштів
землі
За рахунок
Не враховано.Відсутні
перерозподілу видатків
фінансово-економічні
або збільшення
розрахунки головного
надходжень від продажу розпорядника бюджетних
коштів
землі
За рахунок
Буде враховано головним
перерозподілу видатків розпорядником бюджетних
або збільшення
коштів при розподілі
надходжень від продажу
асигнувань на капітальні
землі
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

15

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

72

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

6011, експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

реконструкція /заміна ліфтів у
житловому будинку на вул.
Машинобудівній,25
згідно звернень
киян

73

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

6011, експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

реконструкція /заміна ліфта у
житловому будинку на
просп.Лобановського, 96
згідно
звернень киян

74

депутат
Кириченко К.В.

Солом'янська
районна у місті
Києві державна
адміністрація

6011, експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

капітальний ремонт покрівлі у
житловому будинку на вул.
Гарматній,16/85
згідно звернень
киян

75

Ковалевська
Л.О.

Голосіївська РДА

76

Ковалевська
Л.О.

Департамент
охорони здоров'я

77

78

Ковалевська
Л.О.

Ковалевська
Л.О.

Департамент
охорони здоров'я

Департамент
транспортної
інфраструктури

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

7

8

3000

За рахунок
перерозподілу видатків
або збільшення
надходжень від продажу
землі

1500

За рахунок
перерозподілу видатків
або збільшення
надходжень від продажу
землі

0

1500

За рахунок
перерозподілу видатків
або збільшення
надходжень від продажу
землі

1020

Будівництво другої черги гімназії №59,
ім. О.М. Бойченка, вул. Велика
Китаївська, 85 в Голосіївському районі
м. Київа

0,0

+ 19000,00

За рахунок коштів
резервного фонду
бюджету

2010

Капітальний ремонт амбулаторій

0,0

- 155000,00

0

0

2111

Капітальний ремонт амбулаторій

0,0

+ 155000,00

Не потребує додаткових
видатків. Пропонується
здійснити перерозподіл
видатків в межах
головного розпорядника
шляхом
перенаправлення
відповідних сум з коду
2010 на код 2111

-

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИХОДУ №1
СТАНЦIЇ «ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР»
ОБОЛОНСЬКО- ТЕРЕМКIВСЬКОЇ
ЛIНIЇ З БУДIВНИЦТВОМ
ПIДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА
ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО
ПIДВУЛИЧНОГО ПIДЗЕМНОГО
ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМIКА
ГЛУШКОВА В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ
РАЙОНI

0,0

+ 20000,0

За рахунок зменшення
резервного фонду
бюджету міста Києва

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником коштів при
пооб'єктному розподілі
заходу з реконструкції та
модернізації у житловому
фонді м.Києва у 2022р
Буде враховано головним
розпорядником коштів при
пооб'єктному розподілі
заходу з реконструкції та
модернізації у житловому
фонді м.Києва у 2022р
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Враховано в сумі 27 812,6
тис. грн, яка необхідна для
завершення ІІ черги у 2022
році

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

16

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

79

Ковалевська
Л.О.

Дарницька
районна в м.Києві
державна
адміністрація

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 1 по 27
включно

_

-14 960

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

80

81

82

Ковалевська
Л.О.

Оболонська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

6011

6011

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 1 по 27
включно

По формі 1 додаток 2 позиції 28, 61,62, з
91-100, 102 включно

По формі 1 додаток 2 позиції 28, 61, 62,
з 91-100, 102 включно

235 454 100

_

235 454 100

Джерела покриття
видатків

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Висновок профільної
постійної комісії

11

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-18300

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 18300

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+14960

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

17

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

83

Ковалевська
Л.О.

Печерська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 29 по 47
включно

_

-4522

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

84

85

86

Ковалевська
Л.О.

Подільська
районна в м.Києві
державна
адміністрація

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

6011

6011

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 29 по 47
включно

По формі 1 додаток 2 позиції з 81 по 90
включно

По формі 1 додаток 2 позиції з 81 по 90
включно

235 454 100

_

235 454 100

Джерела покриття
видатків

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Висновок профільної
постійної комісії

11

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-5200

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+5200

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+4522

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

18

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

87

Ковалевська
Л.О.

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 81 по 90
включно

_

- 3500

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

88

89

90

Ковалевська
Л.О.

Соломянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

6011

6011

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 48 по 60,
64-65 включно,

По формі 1 додаток 2 позиції 63

По формі 1 додаток 2 позиції 63

235 454 100

_

235 454 100

Джерела покриття
видатків

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Висновок профільної
постійної комісії

11

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

- 2020

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 2020

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 3500

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

19

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

91

Ковалевська
Л.О.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 66 по 80
включно

_

-10000

Ковалевська
Л.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Депутат
Київради
Ковальчук
М.М.

Спеціалізоване
водогосподарське
комунальне
підприємство
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
«Київводфонд»

92

93

94

Костюшко О.П. Солом'янська РДА

6011

По формі 1 додаток 2 позиції з 66 по 80
включно

1217310

виготовлення проектно - кошторисної
документації для будівництва
бюветного комплексу на вул.
Харківське шосе 51/53 у Дарницькому
районі м. Києва

6011

Капітальний ремонт стадіону СЗШ
№12, за адресою: вул. Зелена,12.

235 454 100

-

0

Джерела покриття
видатків

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

+10000

не потребує додаткового
фінансування, зміна
розпорядника

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

325,0

за рахунок збільшення
надходжень до бюджету
розвитку

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

3400

Надходження від
орендної плати за
Не враховано.Відсутні
користування цілісним
фінансово-економічні
майновим комплексом
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
та іншим майном, що
коштів
перебуває у комунальній
власності (код 22080400)

Висновок профільної
постійної комісії

11

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

20

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

95

Костюшко О.П. Солом'янська РДА

Депутат КМР
96
Криворучко Т.Г

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

КП "Група
впровадження
проекту з
Депутат КМР енергозбереження
97
Криворучко Т.Г
в
адміністративних
і громадських
будівлях"

98

Департамент
культури
виконавчого
Кулеба Євгенія органу Київської
Анатоліївна
міської ради
Київської міської
державної
адміністрації

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6011

Капітальний ремонт паркану СЗШ
№12, за адресою: вул. Зелена,12.

4311021

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для розроблення проекту
реконструкції стадіону СШ №98, за
адресою: Микитенка 7

4311010

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для капітального ремонту
фасаду ЗДО №655, за адресою:
Курнатовського4 В

1110
(Підготовка кадрів
закладами вищої освіти)

99

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

4311021 "Надання
загальної середньої освіти
Дніпровська РДА
закладами загальної
середньої освіти"

100

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

Капітальний ремонт будівлі літера "Г"
Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтва по
вул. Жилянська, 88

Закупівля сучасного кухонного
обладнання для харчоблока Гімназії
№136 (вул. Ентузіастів, 29/3) модернізація та приведення до
стандартів

4311021 "Надання
Закупівля сучасного кухонного
загальної середньої освіти обладнання для харчоблока СШ №137
закладами загальної
(вул. Ентузіастів, 7/4) - модернізація та
середньої освіти"
приведення до стандартів

0

0,00

0,00

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

2100

2000

5000

17400

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Надходження від
орендної плати за
Не враховано.Відсутні
користування цілісним
фінансово-економічні
майновим комплексом
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
та іншим майном, що
коштів
перебуває у комунальній
власності (код 22080400)

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
Викладено в
належить Автономній Враховано за рахунок інших
протоколі № 26/33 від
Республіці Крим та
джерел
02.12.2021
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) на 17400
млн.грн.

0,00

+1 600,00

Бюджет міста Києва

0,00

+1 600,00

Бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

101

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

4311021 "Надання
загальної середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти"

Закупівля сучасного кухонного
обладнання для харчоблока СШ №148
(вул. Будівельників, 37) - модернізація
та приведення до стандартів

0,00

+1 600,00

Бюджет міста Києва

102

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Дніпровська РДА

4311021 "Надання
Закупівля сучасного кухонного
загальної середньої освіти обладнання для харчоблока НВК №176
закладами загальної
(просп. Ю. Гагаріна, 11) - модернізація
середньої освіти"
та приведення до стандартів

0,00

+1 600,00

Бюджет міста Києва

103

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

4311021 "Надання
Закупівля сучасного кухонного
загальної середньої освіти обладнання для харчоблока СЗШ №182
Дніпровська РДА
закладами загальної
(бул. І. Шамо, 17) - модернізація та
середньої освіти"
приведення до стандартів

0,00

+1 600,00

Бюджет міста Києва

104

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

4311021 "Надання
загальної середньої освіти
Дніпровська РДА
закладами загальної
середньої освіти"

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

4311021 "Надання
Закупівля сучасного кухонного
загальної середньої освіти обладнання для харчоблока Ліцей №208
Дніпровська РДА
закладами загальної
(вул. О. Туманяна, 2) - модернізація та
середньої освіти"
приведення до стандартів

105

106

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

107

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Закупівля сучасного кухонного
обладнання для харчоблока СШ №188
(вул. Будівельників, 10) - модернізація
та приведення до стандартів

Закупівля сучасного кухонного
обладнання для харчоблока СШ №272
4311021 "Надання
Український коледж імені
загальної середньої освіти
Дніпровська РДА
В.О.Сухомлинського (вул. Митрополита
закладами загальної
Андрія Шептицького, 5А) середньої освіти"
модернізація та приведення до
стандартів
Закупівля сучасного кухонного
4311021 "Надання
обладнання для харчоблока Школа І
загальної середньої освіти
Дніпровська РДА
ступеня №330 «Русанівка» (бул. І.
закладами загальної
Шамо, 18) - модернізація та приведення
середньої освіти"
до стандартів

1 159,40

0,00

0,00

0,00

+440,6

+1 600,00

+1 600,00

+1 600,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

22

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

108

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Управління
екології та
природних
ресурсів КМДА

КПКВК 2816030 КЕКВ
3210 "Організація
благоустрою населених
пунктів"

Придбання комунальної техніки для
обслуговування парків та скверів для
КО "Київзеленбуд"

-

+50 000,00

Бюджет міста Києва

109

ДКР Олесь
МАЛЯРЕВИЧ

Департамент
транспортної
інфраструктури
КМДА

КПКВК 1917442 КЕКВ
3210 "Утримання та
розвиток iнших об'эктiв
транспортноi
iнфраструктури"

Придбання комунальної техніки для
обслуговування дорожньої мережі для
КК "Київавтодор"

-

+100 000,00

Бюджет міста Києва

Частково враховано у
проєкті бюджету (10000,0
тис.грн)

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Михайлова
Аліна
Артурівна

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917461 «Утримання та
розвиток автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів місцевого
бюджету»

Будівництво частини Веломаршруту №
4 «Оболонь – Поділ – Центр» вулицями
Набережно-Рибальська та вулицею
Набережно-Хрещатицька до Поштової
площі – 4,3 км на виконання Концепції
розвитку велосипедної інфраструктури
у місті Києві, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 08.02.2018 №
7/4071

2676,21

Будівництво великої
кільцевої дороги на
ділянці від вулиці
Богатирської до
Оболонського проспекту
в м. Києві

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Михайлова
Аліна
Артурівна

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Будівництво частини Веломаршруту №
9 «Борщагівка – Центр» проспектом
1917461 «Утримання та
Леся Курбаса від Борщагівського
розвиток автомобільних
шляхопроводу до Великої кільцевої
доріг та дорожньої
дороги – 2,9 км на виконання Концепції
інфраструктури за
розвитку велосипедної інфраструктури
рахунок коштів місцевого
у місті Києві, затвердженої рішенням
бюджету»
Київської міської ради від 08.02.2018 №
7/4071

1547,11

Будівництво великої
кільцевої дороги на
ділянці від вулиці
Богатирської до
Оболонського проспекту
в м. Києві

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Михайлова
Аліна
Артурівна

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Будівництво частини Веломаршруту №
14 «Теремки – Центр» від
1917461 «Утримання та
Голосіївського проспекту, проспектом
розвиток автомобільних
Академіка Глушкова до вулиці Зелена –
доріг та дорожньої
3,9 км на виконання Концепції
інфраструктури за
розвитку велосипедної інфраструктури
рахунок коштів місцевого
у місті Києві, затвердженої рішенням
бюджету»
Київської міської ради від 08.02.2018 №
7/4071

2064,45

Будівництво великої
кільцевої дороги на
ділянці від вулиці
Богатирської до
Оболонського проспекту
в м. Києві

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

110

111

112

0,00

0,00

0,00

7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Частково враховано у
проєкті бюджету (34611,8
Викладено в
тис.грн). Додаткова потреба
протоколі № 26/33 від
у видатках не підтверджена
02.12.2021
розрахунками головного
розпорядника коштів

23

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

113

Михайлова
Аліна
Артурівна

Деснянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4216011 «Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду»

Капітальний ремонт спортивного
майданчика на вул. Шолом-Алейхема,
11-А

0,00

5000

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва

114

115

116

Михайлова
Аліна
Артурівна

Михайлова
Аліна
Артурівна

Михайлова
Аліна
Артурівна

0110180 «Інша діяльність
Київська міська
у сфері державного
рада (Секретаріат)
управління»

Київська міська
0111142 «Інші програми
рада (Секретаріат) та заходи у сфері освіти»

0113242 «Інші заходи у
Київська міська сфері соціального захисту
рада (Секретаріат)
і соціального
забезпечення»

Збільшення загального обсягу видатків
на 2022 рік, що планується спрямувати
на реалізацію проєктів у Параметрах
громадського бюджету міста Києва на
2023 рік

Збільшення загального обсягу видатків
на 2022 рік, що планується спрямувати
на реалізацію проєктів у Параметрах
громадського бюджету міста Києва на
2023 рік

Збільшення загального обсягу видатків
на 2022 рік, що планується спрямувати
на реалізацію проєктів у Параметрах
громадського бюджету міста Києва на
2023 рік

97550,00

23655,00

59575,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-97550,00

Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021

-23655,00

Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021

-59575,00

Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021

24

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

117

118

119

Михайлова
Аліна
Артурівна

Михайлова
Аліна
Артурівна

Михайлова
Аліна
Артурівна

Депутат КМР
120 Мондриївський
В.М.

Київська міська
рада (Секретаріат)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

0114082 «Інші заходи в
галузі культури і
мистецтва»

Збільшення загального обсягу видатків
на 2022 рік, що планується спрямувати
на реалізацію проєктів у Параметрах
громадського бюджету міста Києва на
2023 рік

0115061 «Забезпечення
діяльності місцевих
Збільшення загального обсягу видатків
центрів фізичного
на 2022 рік, що планується спрямувати
Київська міська
здоров’я населення
на реалізацію проєктів у Параметрах
рада (Секретаріат)
«Спорт для всіх» та
громадського бюджету міста Києва на
проведення фізкультурно2023 рік
масових заходів серед
населення регіону

Київська міська
рада (Секретаріат)

Департамент
освіти і науки

5000,00

3870,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

-5000,00

Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021

-3870,00

Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021
Не враховано. Не відповідає
пропозиціям ГРК до проекту
Програма вирішення
бюджету м.Києва на 2022 рік
депутатами Київської
та рекомендаціям ПК КМР з
міської ради соціальнопитань бюджету та
Викладено в
економічних проблем,
соціально-економічного
протоколі № 26/33 від
виконання
розвитку до прогнозу
02.12.2021
передвиборних програм
бюджету м.Києва на 2022та доручень виборців на
2024 рр в частині 2022 року,
2021-2025 роки
які підтриманні на засіданні
комісії від 19.10.2021

0116090 «Інша діяльність
у сфері житловокомунального
господарства»

Збільшення загального обсягу видатків
на 2022 рік, що планується спрямувати
на реалізацію проєктів у Параметрах
громадського бюджету міста Києва на
2023 рік

27900,00

-27900,00

7321

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

100000

+20000

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат КМР
121 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
122 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
123 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
124 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
125 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
126 Мондриївський
В.М.

Департамент
освіти і науки

Департамент
освіти і науки

Департамент
освіти і науки

Департамент
освіти і науки

Департамент
освіти і науки

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7321

БУДІВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА
ВУЛ. ЛІСЬКІВСЬКІЙ У 24
МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНАТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ М.КИЄВА

80000

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ
НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО
КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО
УНIВЕРСИТЕТУ IМ. БОРИСА
ГРIНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА
ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI М. КИЄВА

7321

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
З ПРИБДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ
№100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.
ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6

0

+7000

бюджет міста Києва

7321

РЕКОНСТРКЦІЯ БУДІВЛІ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ ТАМПЕРЕ, 14А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

0

+4000

бюджет міста Києва

7321

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. «А», «Б»
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
№ 110 ІМЕНІ К. ГАПЕНКА за адресою:
вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі
міста Києва

7321

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. «А», «Б»
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
№ 110 ІМЕНІ К. ГАПЕНКА за адресою:
вул. Козацька, 5 у Голосіївському районі
міста Києва

10000

0

5000

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-40000

бюджет міста Києва

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+20000

+5000

-5000

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація
Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

бюджет міста Києва

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

бюджет міста Києва

Не враховано. Пропозиція
щодо зміни головного
розпорядника бюджетних
коштів необгрунтована.
Об'єкти не віднесені до
сфери управління
запропонованого головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат КМР
127 Мондриївський
В.М.

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7321

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59
ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ.
ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

+25000

бюджет міста Києва

Враховано в сумі 27 812,6
тис. грн, яка необхідна для
завершення ІІ черги у 2022
році

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

0

+65000

бюджет міста Києва

Враховано частково в сумі
5000,0 тис.грн

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7

Депутат КМР
128 Мондриївський
В.М.

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ
БУДІВЛІ ЛІТ. "А-З"
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА
КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА
ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

Депутат КМР
129 Мондриївський
В.М.

Деснянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23
НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

40000

+20000

бюджет міста Києва

Не враховано у зв'язку з
неврахуванням позиції 130

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Депутат КМР
130 Мондриївський
В.М.

Деснянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

БУДIВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36
КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

25000

-20000

бюджет міста Києва

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА
ВУЛ.ПОПОВА, 7

18000

-15000

бюджет міста Києва

Не враховано, враховуючи
висновок головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА
ВУЛ. ПОЛЯРНIЙ, 13-А

8000

+15000

бюджет міста Києва

Не враховано у зв'язку з
неврахуванням позиції 131

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Депутат КМР
131 Мондриївський
В.М.
Депутат КМР
132 Мондриївський
В.М.

Оболонська
районна в місті
Києві державна
адміністрація
Оболонська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

27

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Депутат КМР
133 Мондриївський
В.М.

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ
БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА
ТЕРИТОРIЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ №
5 НА ВУЛ. ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ
СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКIЛЬНОЇ
ОСВIТИ

30000

-30000

бюджет міста Києва

Депутат КМР
134 Мондриївський
В.М.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ
ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242,
ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

12619,9

+40000

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Депутат КМР
135 Мондриївський
В.М.

Солом'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

7321

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А", "Б"
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №149
НА ВУЛ. ІВАНА СВІТЛИЧНОГО, 1 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Депутат КМР
136 Мондриївський
В.М.

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат КМР
137 Мондриївський
В.М.
Депутат КМР
138 Мондриївський
В.М.

Депутат КМР
139 Мондриївський
В.М.

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація
Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація
Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1021

1142

3110

5031

Надання загальної середньої освiти
закладами загальної середньої освiти.
Для здійснення капітальних ремонтів
харчоблоків у прилеглих до фабрикикухні закладах загальної середньої
освіти.
Iншi програми та заходи у сферi освiти.
Для завершення капітального ремонту
харчоблока у закладі під розміщення
фабрики-кухні.
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування. Для
придбання обладнання для фабрикикухні.
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкiл. Дляздійснення
капітального ремонту стадіону
"Дніпровець"

0

7

+2500

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Не враховано. Кошти на
проєктні роботи виділялись
в 2020-2021 роках. Проєктна
Викладено в
документація розроблена. протоколі № 26/33 від
Кошти передбачаються для
02.12.2021
початку виконання
будівельних робіт

26570

+20000

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

1068,4

+22000

бюджет міста Києва

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

30000

+25000

бюджет міста Києва

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету та фінансовоекономічні розрахунки
головного розпорядника
бюджетних коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

30000

+80000

28

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

1021

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1011110 "Підготовка
кадрів закладами вищої
освіти"

Придбання музичних інструментів
(піаніно) для Київської муніципальної
академії музики імені Р.М.Глієра та
Київської муніципальної академії танцю
імені Сержа Лифаря

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1011110 "Підготовка
кадрів закладами вищої
освіти"

Капітальний ремонт бойлерних
навчальних корпусів Київської
муніципальної академії музики імені
Р.М.Глієра

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1014010 «Фінансова
підтримка театрів»

Придбання ліфта для ТВЗК "Київський
національний академічний Молодий
театр"(забезпечення безбар’єрного
доступу для осіб з обмеженими
можливостями)

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1014010 «Фінансова
підтримка театрів»

Капітальний ремонт будівлі ТВЗК
"Київський академічний театр драми і
комедії на лівому березі Дніпра" просп.
Броварському, 25 (протипожежні
заходи)

Депутат КМР
140 Мондриївський
В.М.

141

142

143

144

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Надання загальної середньої освiти
закладами загальної середньої освiти.
Для здійснення капітальних ремонтів
харчоблоків у закладах загальної
середньої освіти.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

6

7

8

10

11

21010,7

+40000

бюджет міста Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

129 919,83

2 279,60

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

430 472,80

3 500,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6 060,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

129 919,83

430 472,80

29

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1014010 «Фінансова
підтримка театрів»

Протипожежні заходи в приміщенні
ТВЗК "КАТДІК на лівому березі
Дніпра" (обробка вознетривкими
засобами дерев'яних конструкцій та
м'яких декорацій, влаштування системи
зовнішнього блискавкозахисту будівлі
тощо)

430 472,80

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1014010 "Фінансова
підтримка театрів"

Придбання пандусів (забезпечення
безбар’єрного доступу для осіб з
обмеженими можливостями) для ТВЗК
"Київський академічний театр драми і
комедії на лівому березі Дніпра" та
ТВЗК "Київський академічний театр
"Золоті ворота"

430 472,80

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1014030 "Забезпечення
діяльності бібліотек"

Придбання бібліотечних фондів.

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1014040 "Забезпечення
діяльності музеїв і
виставок"

Придбання пандусу (забезпечення
безбар’єрного доступу для осіб з
обмеженими можливостями) для Музею
історії міста Києва

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
1014070 "Фінансова
міської ради
підтримка кінематографії"
(Київської міської
державної
адміністрації)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2

145

146

147

148

149

Муха В.В.

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів
3
Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Капітальний ремонт кінотеатру
"Лейпциг" для КП "Київкінофільм"

52 839,06

305 859,14

10 288,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

650,00

Загальний фонд
бюджету міста Києва

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

450,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

250,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2 000,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7

30

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2

150

Муха В.В.

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

Коди та назви
бюджетної класифікації

3
4
Департамент
культури
виконавчого
1014081 "Забезпечення
органу Київської діяльності інших закладів
міської ради
в галузі культури і
(Київської міської
мистецтва"
державної
адміністрації)

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

5

6

Капітальний ремонт павільйону
"Троянда" для Центрального парку
культури і відпочинку м. Києва

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
1014081 "Забезпечення
Придбання пандусів (забезпечення
органу Київської діяльності інших закладів
безбар’єрного доступу для осіб з
міської ради
в галузі культури і
обмеженими можливостями) для Парку
(Київської міської
мистецтва"
"Перемога"
державної
адміністрації)

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

153

151

1017340 "Проектування,
реставрація та охорона
пам'яток архітектури"

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі
філії Національного музею "Київська
картинна галерея" Мистецький центр
"Шоколадний будинок" в тому числі
проведення робіт для забезпечення
безбар’єрного доступу для осіб з
обмеженими можливостями

Муха В.В.

Департамент
культури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

1017340 "Проектування,
реставрація та охорона
пам'яток архітектури"

Ремонтно-реставраційні роботи
пам'яток архітектури національного
значення Верхня та Нижня напівкруглі
підпірні стіни, які примикають до
зеленого театру Центрального парку
культури і відпочинку м. Києва з
обмеженими можливостями

154

Депутат КМР
Муха В.В.

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4716011/ експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Запрпоновано доповнити галузь ЖКГ
(деталізація в додатку №2, 3 адреси)

155

Депутат КМР
Муха В.В.

Святошинська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4711010/надання
дошкільної освіти

Запрпоновано доповнити галузь Освіта
(деталізація в додатку №2, 1 адреса)

152

149 156,60

149 156,60

84 128,64

84 128,64

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

6 500,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на ремонтнореставраційні роботи

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3 000,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва
(бюджет розвитку)

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на ремонтнореставраційні роботи

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1250

резервний
фонд/збільшення
доходної частини
бюджету

2750

резервний
фонд/збільшення
доходної частини
бюджету

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2

156

157

Депутат КМР
Муха В.В.

Пашинна Л.В.

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів
3
Управління
екології та
природних
ресурсів
викоанвчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

4210000
Деснянська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

2816030/організація
благоустрою населених
пунктів

Запропоновано доповнити галузь
Екологія (деталізація в додатку №2, 2
адреси)

6011
Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальний ремонт стадіону зі
спортивною інфраструктурою,
просп.Маяковського, 72-Б

0

6000,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

6000

резервний
фонд/збільшення
доходної частини
бюджету

-6000,00

Перерозполіл
здійснюється в межах
головного
розпорядника.
Розпорядження № 655
від 27.10.2021р Про
закріплення на праві
оперативного
управління спортивних
майданчиків по просп.
Маяковського
Володимира, 72-Б за
Деснянським районним
у місті Києві Центром
фізичного здоров'я
населення "Спорт для
всіх".

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

158

159

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

4210000
Деснянська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

5061
Забезпечення діяльності
місцевих центрів
фізичного здоров'я
населення "Спорт для
всіх" та проведення
фізкультурно-масових
заходів серед населення
регіону

6030

Капітальний ремонт стадіону зі
спортивною інфраструктурою,
просп.Маяковського, 72-Б

Капітальний ремонт парку на проспекі
Генерала Ватутіна (між вул.
Закревського та проспектом
Шухевича) у Деснянському районі
міста Києва

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

+6000,00

Перерозполіл
здійснюється в межах
головного
розпорядника.
Розпорядження № 655
від 27.10.2021р Про
закріплення на праві
оперативного
управління спортивних
майданчиків по просп.
Маяковського
Володимира, 72-Б за
Деснянським районним
у місті Києві Центром
фізичного здоров'я
населення "Спорт для
всіх".

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 50000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

160

161

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6030

6030

Капітальний ремонт елементів
благоустрою регіонального
ландшафтного парку "Смородинський"
в Шевченківському районі

Капітальний ремонт скверу імені
Петра Болбачана на вул. Січових
Стрільців, 86 в Шевченківському районі

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

+ 15000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

+ 15000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

162

163

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6030

6030

Капітальний ремонт скверу на
перетині вулиці Закревського та вулиці
Марини Цветаєвої у Деснянському
районі

Капітальний ремонт благоустрою
парку «Аскольдова Могила» у
Печерському районі (в тому числі
проектування)

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

+ 5000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
Частково враховано у
класифікаціями: кошти
проєкті бюджету (3150,0
від плати за місця від
Викладено в
тис.грн). Додаткова потреба
паркування
протоколі № 26/33 від
у видатках не підтверджена
транспортних засобів
02.12.2021
розрахунками головного
(код 50110007) та кошти
розпорядника коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн

+ 5000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

164

165

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Управління
екології та
природніх
ресурсів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6030

6030

Капітальний ремонт благоустрою
парку відпочинку на вул. Богатирській
(біля озера Редькине) в Оболонському
районі (в тому числі проектування)

Капітальний ремонт парку
«Супутник» в Солом’янському районі

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

+ 10000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн

+ 5000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 100 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. Додаткова
від плати за місця від
потреба у видатках не
Викладено в
паркування
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
транспортних засобів
головного розпорядника
02.12.2021
(код 50110007) та кошти
коштів
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
5 млн. грн

36

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

166

167

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1010

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 201, вул. Анни
Ахматової, 2-Б

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 126, проспект
Миколи Бажана, 6-Б

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

+ 12000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
від плати за місця від
паркування
транспортних засобів
(код 50110007) та кошти
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 12000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
від плати за місця від
паркування
транспортних засобів
(код 50110007) та кошти
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

37

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

168

169

Пашинна Л.В.

Пашинна Л.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1010

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 189, вул.
Ревуцького, 4-А

Капітальний ремонт фасаду закладу
дошкільної освіти № 160, вул. Анни
Ахматової, 11-А

0,0

0,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

+ 12000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
від плати за місця від
паркування
транспортних засобів
(код 50110007) та кошти
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 12000,00

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
від плати за місця від
паркування
транспортних засобів
(код 50110007) та кошти
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

38

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

170

Пашинна Л.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

Капітальний ремонт фасаду закладу
загальної середньої освіти № 255, вул.
Архітектора Вербицького, 26-В

500,0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

+ 12000,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Збільшити прогноз
доходу бюджету від
продажу земельних
ділянок (код 33010000)
на 50 млн. грн. Також,
пропоную збільшити
прогнозовані доходи за
класифікаціями: кошти
Не враховано. В проєкті
від плати за місця від
Викладено в
бюджету враховані кошти на
паркування
протоколі № 26/33 від
капітальний ремонт будівлі
транспортних засобів
02.12.2021
та прибудинкової території в
(код 50110007) та кошти
сумі 12000,0 тис. грн
від плати за право
тимчасового
використання місць (для
розташування об’єктів
зовнішньої реклами)
(код 50110005) на суму
10 млн. грн

39

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

171

Порайко
Андрій
Миколайович

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Придбання 2 (двох) автомобілів
легкових, типу "універсал", марка та
модель - Skoda Superb Combi (або
аналог), та 1 (одного) мікроавтобусу,
марка та модель - Volkswagen T6.1
Kombi CITY (або аналог), для
технічного супроводу дітей під час
тренувань та змагань з велоспорту на
шосе, а також для пересування в інші
міста

Відповідно до законодавства України
4915031
тренування (та змагання) спортсменів
Утримання та навчальноз велоспорту на шосе повинні
тренувальна робота
проходити у супроводі автомобілю, в
комунальних дитячоякому повинен знаходитись тренерюнацьких спортивних
викладач. Проведення занять без
шкіл
технічного супроводу забороняється.
Зараз таких автомобілів немає, що
ускладнює підготовку спортсменів на
шосе. Пропоновані поправки
забезпечать можливість юних
спортсменів, які вже підвищили свою
майстерність, безпечно тренуватись
та змагатись у супроводі автомобілів
технічної підтримки. Це дозволить
проводити безпечні та ефективні
тренування і, як результат, підвищити представництво нашого

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

3 860,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

40

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

172

Порайко
Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

1917423
Утримання та розвиток
метрополiтену

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З
ЕЛЕКТРОДЕПО
У проєкті рішення передбачено
фінансування видатків на цей об'єкт у
розмірі 50 000 тис. грн, що є очевидно
недостатнім.
Так, під час розгляду Прогнозу
бюджету міста Києва на 2022-2024
роки постійна комісія Київської міської
ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку вирішила
передбачити на цей об'єкт кошти з
бюджету міста Києва у сумі 500,0 млн
грн у 2022 році (протокол № 21/28 від
19.10.2021 року позачергового
засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку).
У зв'язку з цим, необхідно збільшити
фінансування цього проекту для
забезпечення дійсної можливості його
реалізації відповідно до розпорядженя
ВО КМР (КМДА) від 30.01.2012 року
№134.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

50 000,00

450 000,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
Не враховано у зв'язку з тим,
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
що позиція 175 врахована протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
частково
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

41

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

25 000,00

50 000,00

БУДIВНИЦТВО
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36
КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

173

Порайко
Андрій
Миколайович

Деснянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4217321
Будiвництво освiтнiх
установ та закладiв

Під час обговорення Прогнозу
бюджету міста Києва на 2022-2024
роки постійна комісія Київської міської
ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку прийшла до
висновку, що запланованого Прогнозом
фінансування цього проекту у 2022 році
є явно недостатньо для забезпечення
його реалізації у визначені ВО КМР
(КМДА) строки.
З огляду на це, необхідно збільшити
фінансування на будівництво цього
об'єкта у 2022 році щонайменше на 50
000 тис. грн.

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
Не враховано у зв'язку з тим,
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
що позиція 175 врахована протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
частково
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

42

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

5 000,00

100 000,00

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ
ЛIКАРНI ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НА ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

174

Порайко
Андрій
Миколайович

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

0717322
Будiвництво медичних
установ та закладiв

Згідно з проєктом рішення цей об'єкт
планувалось побудувати у період з
02.2008 по 12.2026, загальна вартість
проекту становить 250 000,00 тис.
грн, при цьому станом на сьогодні
рівень реалізації складає 2,8%.
Це свідчить про абсолютне
недофінансування проекту, що порушує
право жителів Деснянського району та
всіях киян на доступну безоплатну
медичну допомогу.
Шляхом усунення цієї проблеми та
пришвидшення початку ефективних
робіт на об'єкті є дієве збільшення
фінансування з бюджету міста Києва.

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
Не враховано у зв'язку з тим,
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
що позиція 175 врахована протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
частково
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

Порайко
Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917423
Утримання та розвиток
метрополiтену

175

176

Порайко
Андрій
Миколайович

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Коди та назви
бюджетної класифікації

1917441
Утримання та розвиток
мостiв/шляхопроводiв

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI
СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ
"СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI
Рішенням від 23.09.2021 року у справі
№910/13557/21 за позовом
Акціонерного товариства
"Київметробуд" до Комунального
підприємства "Київський
метрополітен" за участі третьої
особи, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору, на
стороні відповідача, - Департамент
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) про внесення змін до
договору Господарський суд міста
Києва частково задовольнив позов та
внести зміни до п. 2.1 та підпункту
19.1.1 пункту 19 Договору № 744-ДБМ18, що був укладений 20.11.2018 року
між АТ «Київметробуд» та КП
«Київський Метрополітен» в частині
строку передачі готового об`єкту та
строку виконання зобов'язань та
встановив строк пердачі готового

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

1 056 472,90

-1 000 000,00

176 429,60

-176 429,60

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА
Наразі невирішеним є питання щодо
відведення земельних ділянок для
реалізації цього проекту.
У зв'язку з цим до моменту вирішення
всіх питань, пов'язаних із
землекористуванням, виділення коштів
на цей об'єкт є нераціональним.

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
На покриття
фінансування таких
витрат:
- Придбання 2 (двох)
автомобілів легкових,
типу "універсал", марка
та модель - Skoda Superb
Combi (або аналог), та 1
(одного) мікроавтобусу,
марка та модель Volkswagen T6.1 Kombi
CITY (або аналог), для
Враховано частково в сумі
технічного супроводу
215500.0 тис.грн.
Викладено в
дітей під час тренувань
та змагань з велоспорту Пропозиція щодо зменшення протоколі № 26/33 від
не має достатьнього
02.12.2021
на шосе, а також для
обгрунтування
пересування в інші
міста.
- БУДIВНИЦТВО
ПОДIЛЬСЬКОВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ
КИЇВСЬКОГО
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ
НА ЖИТЛОВИЙ
МАСИВ
ВИГУРIВЩИНАТРОЄЩИНА З
ЕЛЕКТРОДЕПО.

Не враховано, об'єкт
потребує фінансового
ресурсу для завершення
будівельних робіт.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

177

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Виготовлення проєктно-кошторисної
документації для об’єктів, які будуть
фінансуватися та реалізовуватися за
кредитні кошти ЄІБ відповідно до
фінансової угоди між Україною та ЄІБ
щодо реалізації проєкту «Підвищення
безпеки автомобільних доріг в містах
України» та які затверджені
Координаційною радою Міністерства
інфраструктури та Міністерства
Департамент
фінансів України 9 липня 2018 року
транспортної
1917461
між Україною та Європейськім
інфраструктури
Утримання та розвиток
інвестиційним банком (ЄІБ) підписано
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
Фінансову угоду стосовно Проекту
Андрій
орагну Київської
дорожньої
«Підвищення безпеки автомобільних
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
доріг в містах України». Орієнтовна
(Київської міської рахунок коштів місцевого
вартість Проекту (за оцінками
державної
бюджету
експертів ЄІБ) 177 млн. євро (без ПДВ),
адміністрації)
з яких кредити ЄІБ - 75 млн. євро;
ЄБРР - 75 млн. євро; решта – власні
кошти міст, технічна допомога.
Основним завданням Проекту є
зменшення кількості загиблих та
серйозно постраждалих в ДТП в
міських зонах, з особливою увагою до
двох категорій постраждалих –
пішоходів та велосипедистів, та
покращення ефективності і рівня
безпеки міського транспорту в цілому

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

0

29 860,80

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
Частково враховано у
РАЙОНI.
проєкті бюджету в сумі
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
8767,4 тис.грн. Додаткова
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
потреба у видатках не
протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
підтверджена розрахунками
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
головного розпорядника
ПРОСПЕКТУ
коштів
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Встановлення дублюючого сигналу
світлофору на тротуарі (Led-бруківка),
включаючи розроблення проєктнокошторисної документації

178

Департамент
транспортної
1917461
інфраструктури
Утримання та розвиток
Дублюючі сигнали світлофору на
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
тротурах (Led-бруківка) є одним з
Андрій
орагну Київської
дорожньої
найкращих способів привертання уваги
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
пішоходів до світлофорів як засобів
(Київської міської рахунок коштів місцевого
регулювання дорожнього руху. Цей
державної
бюджету
механізм не лише істотно підвищує
адміністрації)
безпечність пішохідних переходів, але й
робить місто зручнішим для мешканців
і привабливішим для туристів.

0

45 000,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Частково враховано в сумі
5000,0 тис.грн. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

179

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

0

35 000,00

Придбання та встановлення
Департамент
світлодіодних консолей та колон
транспортної
1917461
інфраструктури
Утримання та розвиток
Цей захід дозволить поліпшити
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
сприйняття водіями та іншими
Андрій
орагну Київської
дорожньої
учасниками дорожнього руху регулівних
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
сигналів світлофорів, що суттєво
(Київської міської рахунок коштів місцевого
покращить організації дорожнього
державної
бюджету
руху в Столиці та слугувати
адміністрації)
утвердженню іміджу Києва як
європейського міста.

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Реалізація комплексної системи безпеки
пасажирів на зупинках громадського
транспорту, включаючи придбання
матеріалів та монтаж

180

Департамент
транспортної
1917461
інфраструктури
Утримання та розвиток
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
Андрій
орагну Київської
дорожньої
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
(Київської міської рахунок коштів місцевого
державної
бюджету
адміністрації)

Безпека киян є одним з основних
пріоритетів не лише ДТІ та ЦОДР-у,
але й всіх органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади
Столиці, їх посадових та службових
осіб.
Придбання та встановлення систем
безпеки на зупинках громадського
транспорту дозволить убезпечити
пасажирів, що очікують на
громадський транспорт на зупинках,
від ДТП та істотно знизити
пов'язаний з ДТП травматизм.

0

60 000,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

48

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Будівництво нових світлофорних
об’єктів біля шкіл, дитячих садочків, на
аварійно-небезпечних ділянках, в т.ч.
розробка проєктно-кошторисної
документації – 6 397,9 тис. грн

181

Департамент
транспортної
1917461
інфраструктури
Утримання та розвиток
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та Цей захід дозволить підвищити безпеку
Андрій
орагну Київської
дорожньої
руху пішоходів та транспортниї
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
засобів по вулицях та автомобільних
(Київської міської рахунок коштів місцевого дорогах у темний час доби біля шкіл,
державної
бюджету
дитячих садочків, на аварійноадміністрації)
небезпечних ділянках та зменшити
аварійність, пов'язану з недостатнім
освітленням дорожньо-вуличної
мережі Столиці.

0

14 692,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Буде враховано головним
розпорядником коштів при
пооб'єктному розподілі
заходу з будівництва
світлофорних об`єктів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

182

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

0

9 950,00

Департамент
Реконструкція світлофорних об’єктів
транспортної
1917461
інфраструктури
Утримання та розвиток
Цей захід дозволить підвищити безпеку
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
руху пішоходів і транспортних засобів
Андрій
орагну Київської
дорожньої
на вулицях міста Києва та зменшити
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
аварійність, пов'язану з недостатнім
(Київської міської рахунок коштів місцевого
освітленням дорожньо-вуличної
державної
бюджету
мережі Столиці.
адміністрації)

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Враховано в проєкті
бюджету 20 млн

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

183

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Будівництво автоматичних пунктів для
габаритно-вагового контролю
(комплексів зважування в русі WIM)
Однією з чільних проблем
транспортної інфраструктури
Столиці є перевантаженість,
пов'язана, серед іншого, з порушеннями
водіями та перевізниками вантажів
вимог щодо ваги автотранспорту. При
цьому з 01.12.2021 року набули
Департамент
чинності Закон України від 03.06.2021
транспортної
1917461
року № 1534-IX «Про внесення змін до
інфраструктури
Утримання та розвиток
деяких законів України щодо окремих
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
питань здійснення габаритно-вагового
Андрій
орагну Київської
дорожньої
контролю», який вніс зміни, зокрема, до
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
Закону України від 05.04.2001 року №
(Київської міської рахунок коштів місцевого
2344-III «Про автомобільний
державної
бюджету
транспорт», та Закон України від
адміністрації)
29.06.2021 року № 1582-IX «Про
внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
окремих питань здійснення габаритновагового контролю» (далі – Закон №
1582). Цими Законами було посилено
контроль над дотриманням вимог до
габариту та ваги автотранспорту й
посилено відповідальність за
порушення цих вимог.
З метою забезпечення можливості

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

0

400 000,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Врахонано частково в сумі
10 000, тис.грн в межах
можливостей бюджету м.
Києва

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

184

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

0

10 000,00

Придбання спецтехніки для нанесення
дорожньої розмітки та миття технічних
засобів регулювання дорожнім рухом. В
силу п. 2 ч. 1 ст. 19 Закону України
"Про автомобільні дороги" до основних
обов'язків органів місцевого
самоврядування у частині управління
функціонуванням і розвитком вулиць і
Департамент
доріг міст та інших населених пунктів
транспортної
1917461
віднесено організація будівництва,
інфраструктури
Утримання та розвиток
реконструкції, ремонту та утримання
Порайко
виконавчого
автомобільних доріг та
вулиць і доріг міст та інших населених
Андрій
орагну Київської
дорожньої
пунктів за встановленими для них
Миколайович
міської ради
інфраструктури за
будівельними нормами, правилами та
(Київської міської рахунок коштів місцевого
нормами. Для забезпечення реалізації
державної
бюджету
обов'язку щодо утримання вулиць і
адміністрації)
доріг міста Києва за встановленими
для них будівельними нормами,
правилами та нормами необхідно
передбачити фінансування на
придбання спецтехніки для нанесення
дорожньої розмітки та миття
технічних засобів регулювання
дорожнім рухом.

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

185

Департамент
транспортної
інфраструктури
Порайко
виконавчого
Андрій
орагну Київської
Миколайович
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

1917442
Утримання та розвиток
інших об’єктів
транспортної
інфраструктури

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Облаштування підзарядок для
електромобілів на паркувальних
майданчиках (150 шт.) Розвиток ринку
та розширення використання
електромобілів як дієвої альтернативи
автомобілям з двигунами внутрішнього
згорання є одним з найбільш
ефективних способів зменшення
негативного впливу діяльності людей
на навколишнє природне середовище.
Однак доводиться констатувати, що
наразі електро-інфраструктура міста
Києва (як й України в цілому) є
недостатньо розвинутою для
належного забезпечення попиту, що
постійно зростає. Можна очікувати,
що найближчим часом (з огляду на
підвищення цін на викопні енергоносії)
може відбутись гіперболічне
зростання використання
електромобілів та подібних засобів
пересування.
У зв'язку з цим доцільним є
впровадження відповідних
інфраструктурних проектів, метою
яких є забезпечення розвитку в Україні
екологічно-дружньо економіки (зеленої
економіки), зорієнтованої на відновні
ресурси та чисте виробництво.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

6

7

0

20 250,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
Не враховано. Видатки не
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
передбачені Міською
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
цільовою програмою
протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
розвитку транспортної
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
інфраструктури міста Києва
ПРОСПЕКТУ
на 2019 - 2023 роки
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу

53

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

186

Департамент
транспортної
інфраструктури
Порайко
виконавчого
Андрій
орагну Київської
Миколайович
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Депутатка
187 КМР Семенова
К.І.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

1917442
Утримання та розвиток
інших об’єктів
транспортної
інфраструктури

Облаштування кемпінгу на просп.
Перемоги (навпроти вул. М. Ушакова) у
Святошинському районі міста Києва
Реалізація цього проекту спрямована
на створення авто-туристичного
об'єкта в Столиці, що дозволить
покращити імідж міста Києва як
автотуристичної столиці України.

0

15 000,00

1917461, 7461, 0456,
Утримання та розвиток
автомобiльних дорiг та
дорожньої
iнфраструктури за
рахунок коштiв мiсцевого
бюджету

Проєктування ділянки веломаршруту
“Оболонь-Центр” на вулиці
Набережно-Рибальська

3000

3000

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8
10
11
За рахунок зменшення
фінансування на об'єкти:
- БУДIВНИЦТВО
ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКОПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД
СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ
ВИНОГРАДАР З
ЕЛЕКТРОДЕПО У
ПОДIЛЬСЬКОМУ
РАЙОНI.
- РЕКОНСТРУКЦIЯ
Викладено в
ТРАНСПОРТНОЇ
Враховано у проєкті бюжету протоколі № 26/33 від
РОЗВ'ЯЗКИ НА
02.12.2021
ПЕРЕТИНI
ПРОСПЕКТУ
ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.
ГЕТЬМАНА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
ТА
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНАХ М.КИЄВА
АБО
За рахунок профіциту
бюджету міста Києва.
АБО
За рахунок збільшення
коштів від продажу
За рахунок зменшення
статті «БУДIВНИЦТВО
ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI
ВIД ВУЛИЦI
БОГАТИРСЬКОЇ ДО
ОБОЛОНСЬКОГО
ПРОСПЕКТУ В М.
КИЄВI»

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

54

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

5

6

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

Депутатка
188 КМР Семенова
К.І.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917461, 7461, 0456,
Утримання та розвиток
автомобiльних дорiг та
дорожньої
iнфраструктури за
рахунок коштiв мiсцевого
бюджету

Депутатка
189 КМР Семенова
К.І.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917461, 7461, 0456,
Утримання та розвиток
автомобiльних дорiг та
дорожньої
iнфраструктури за
рахунок коштiв мiсцевого
бюджету

Проєктування ділянки веломаршруту
“Голосіїв-Центр” на проспекті
Академіка Глушкова від ВДНГ до
Кібцентру з обох сторін

Депутатка
190 КМР Семенова
К.І.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917461, 7461, 0456,
Утримання та розвиток
автомобiльних дорiг та
дорожньої
iнфраструктури за
рахунок коштiв мiсцевого
бюджету

Встановлення делінеаторів для
забезпечення безпеки користувачів
веломаршрутів

Депутатка
191 КМР Семенова
К.І.

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)

1917461, 7461, 0456,
Утримання та розвиток
автомобiльних дорiг та
дорожньої
iнфраструктури за
рахунок коштiв мiсцевого
бюджету

Реалізація проєкту Громадського
бюджету 2020 року №561 «Наземний
перехід до метро Університет»

Депутатка
192 КМР Семенова
К.І.

Солом’янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4811021, 1021, 0921,
"Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти"
(спеціальний фонд)

Збільшення спеціального фонду для
балансу розподілу витрат на освіту і
ЖКГ в Солом’янському районі

Проєктування ділянки веломаршруту
“Борщагівка-Центр” на проспекті
Леся Курбаса

1134

2700

18750

402

107 298

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1134

За рахунок зменшення
статті «БУДIВНИЦТВО
ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI
ВIД ВУЛИЦI
БОГАТИРСЬКОЇ ДО
ОБОЛОНСЬКОГО
ПРОСПЕКТУ В М.
КИЄВI»

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2700

За рахунок зменшення
статті «БУДIВНИЦТВО
ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI
ВIД ВУЛИЦI
БОГАТИРСЬКОЇ ДО
ОБОЛОНСЬКОГО
ПРОСПЕКТУ В М.
КИЄВI»

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

18750

За рахунок бюджетної
програми «Утримання
та розвиток інших
об’єктів транспортної
інфраструктури»

402

За рахунок бюджетної
програми «Утримання
та розвиток інших
об’єктів транспортної
інфраструктури»

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

30000

За рахунок
перерозподілу коштів
між бюджетними
програмами в межах
головного розпорядника
– Солом’янська РДА

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
Враховано у проєкті бюжету протоколі № 26/33 від
02.12.2021

55

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

Депутатка
193 КМР Семенова
К.І.

Солом’янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4816011, 6011, 0610,
"Експлуатація та технічне
обслуговування
житлового фонду"
(спеціальний фонд)

Зменшення спеціального фонду для
балансу розподілу витрат на освіту і
ЖКГ в Солом’янському районі

Депутатка
194 КМР Семенова
К.І.

Солом’янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

4811021, 1021, 0921,
"Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти"
(спеціальний фонд)

Капітальний ремонт подвір’я 159 школи

Депутатка
195 КМР Семенова
К.І.

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

2817310, 7310, 0443,
Будiвництво об'єктiв
житлово-комунального
господарства

Капітальний ремонт скверу з фонтаном
на Польовому провулку

Депутатка
196 КМР Семенова
К.І.

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

0717340, 7340, 0443,
Проектування,
реставрація та охорона
пам'яток архітектури

Реставрація Садиби Товариства швидкої
медичної допомоги за адресою
Рейтарська 22

3000

3000

За рахунок бюджетної
програми

Депутатка
197 КМР Семенова
К.І.

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

2817310, 7310, 0443,
Будiвництво об'єктiв
житлово-комунального
господарства

Реконструкція та благоустрій парку
Орлятко у Солом’янському районі

30000

30000

За рахунок бюджетної
програми

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

71 549

-30000

За рахунок
перерозподілу коштів
між бюджетними
програмами в межах
головного розпорядника
– Солом’янська РДА

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3300

3300

За рахунок бюджетної
програми

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2600

За рахунок бюджетної
програми

2600

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів
Не враховано. Відсутня
затверджена в
установленому порядку
проєктно-кошторисна
документація

Враховано частково в сумі
16000,0 тис.грн в межах
можливості бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

56

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат
Київської
198
міської ради
Симуніна Ю.М.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

КПКВК (МБ) 1217310 –
Будівництво об’єктів
житлово-комунального
господарства
КФКВК -0443 Будівництво

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Існуючий Ново-Дарницький
самопливний колектор міського
значення централізованої системи
господарчо-побутової каналізації
відноситься до найстаріших колекторів
лівобережної частини м.Києва.
Колектор був побудований у 1969-1970
р.р. методом щитової проходки із
залізобетонних монолітних конструкцій
і призначався збирати та відводити
стічні води з територій житловогромадської та промислово-комунальної
забудови лівобережної частини м.
Києва. Ново-Дарницький колектор
будувався із залізобетонних монолітних
конструкцій. Діаметр колектора
становив 1840-2480-2980 мм.
Нормативний строк фізичної служби
залізобетонних труб становить – 27
років. Складні геологічні та
гідрогеологічні умови в долині р.
Дарниця на ділянці між вул.
Азербайджанською та вул.
Здолбунівською, яку в цьому місці
перетинає Ново-Дарницький колектор,
викликали аварії на колекторі. Для
ліквідації аварій в існуючі несучі
конструкції колектора затягувались
залізобетонні труби Ду=1900мм.У

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

100 000

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Збільшити видатки за
КПКВК МБ 1217310
«Будівництво
Частково кошти
об’єктів житловоДержавного фонду
комунального
регіонального розвитку,
господарства» на
частково кошти
500 000 тис. грн. для
місцевого бюджету від
реконструкції ІІІ
сплати податку на
черги Новодоходи фізичних осіб
Дарницького
каналізаційного
колектора Д-2980мм

57

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

199

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7321 Будівництво
освітніх установ та
закладів

На продовження робіт. Проект
розроблено у 2017-2018-х роках.
Створення комфортних умов для занять
спортом.

90122,2

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

20000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

Не враховано. Не
визначений об`єкт

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

58

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

200

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Приведення умов внутрішнього
1080 Надання спеціальної
мікроклімату перебування дітей до
освіти мистецькими
комфортних. Задля вивільнення груп у
школами
примішенні дитячого садка, підвищення
рівня культурної освіченості населення.

807,65

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

10000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

59

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

201

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1021 Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
внутрішнього мікроклімату перебування
дітей до комфортних

14000

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

18000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

60

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

202

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Підвищення рівня енергоефективності
1010 Надання дошкільної та енергозбереження, приведення умов
освіти
внутрішнього мікроклімату перебування
дітей до комфортних

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

30000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

61

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

203

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1021 Надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Приведення умов внутрішнього
мікроклімату перебування дітей до
комфортних. Підвищення санітарного
стану будівлі

14000

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

12000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

62

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

3000

За рахунок збільшення
доходів за статтею
Надходження від плати
за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно із
законодавством (код
25010000); За рахунок
коштів резервного
фонду (код 87100133);
Збільшити прогноз
доходу бюджету за
статтею кошти від
відчуження майна, що
належить Автономній
Республіці Крим та
майна, що перебуває в
комунальній власності
(код 31030000) та
доходу від продажу
земельних ділянок (код
33010000).

За рахунок коштів
спеціального фонду

204

Слончак В.В.

4100000
Дарницька
районна в м.
Києві державна
адміністрація

205

Старостенко
Ганна
Вікторівна

Управління
екології та
природних
ресурсів

КПКВ 2816030
"Організація благоустрою
населених пунктів"

Капітальний ремонт скверу між
будинками 4, 4А, 6, по вул. Оноре де
Бальзака в Деснянському р-н.

0

13 500

206 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою пров. Межовий, 5.
Асфальтування прибудинкової території.

1294

-1294

207 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою пров.Межовий, 5А.
Асфальтування прибудинкової території

1480

-1480

208 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою вул. Світлицького, 28В.
Асфальтування прибудинкової території

1480

-1480

1010 Надання дошкільної
освіти

Приведення умов внутрішнього
мікроклімату перебування дітей до
комфортних. Підвищення санітарного
стану будівлі

0

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
підтверджена розрахунками
головного розпорядника
коштів
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
63

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

209 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

210 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

211 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

212 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

213 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

214 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

215 Сторожук В.П.

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6011

Проведення капітального ремонту за
адресою пр.Правди, 6, під'їзди №5,6.
Ремонт покрівлі. Аварійний стан.

6011

Проведення капітального ремонту за
адресою пр.Правди, 6А, під'їзди №3,4.
Ремонт покрівлі. Аварійний стан.

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою пр.Свободи, 28А. Заміна вікон.
Аварійний стан.

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою вул. Світлицького, 24А. Заміна
вікон. Аварійний стан.

6011

Проведення капітального ремонту за
адресою пр. Свободи, 28. Ремонт
покрівлі. Аварійний стан.

6011

Проведення капітального ремонту за
адресою вул. Світлицького, 23А. Ремонт
покрівлі. Аварійний стан.

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою пр.Свободи, 4А.
Асфальтування міжбудинкових
проходів. Аварійний стан.

0

0

0

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

480

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

756

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

260

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

940

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

607

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

215

Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7

460

Джерела покриття
видатків

8
Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

64

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

216 Сторожук В.П.

217

218

219

220

221

222

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6011

Проведення капітальних робіт за
адресою вул. Світлицького, 19.
Асфальтування прибудинкової
території. Аварійний стан.

4311021

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для розроблення проекту
реконструкції стадіону СШ № 71 по
пров. Польовому, 10

Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

5 000

Бюджет

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7

536

Джерела покриття
видатків

8
Здійснення
перерозподілу коштів в
межах головного
розпорядника а саме за
рахунок виключення
об'єктів

Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.

Солом`янська
РДА в м. Києві

Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.

КП "Група
впровадження
проекту з
енергозбереження
в
адміністративних
і громадських
будівлях"

4311021

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для капітального ремонту
фасаду спеціальної загалноосвітньої
школи "Надія" по вул. Академіка
Янгеля, 12/2

Солом`янська
РДА в м. Києві

6011 експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Вул. Борщагівська, 133 Асфальтування
прибудинкової тереторії

0

850

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

Солом`янська
РДА в м. Києві

6011 експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Пров.Ковальський, 20, асфальтування
прибудинкової території

0

300

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

Солом`янська
РДА в м. Києві

6011 експлуатація та
Пров.Чугуївський, 17-19, асфальтування
технічне обслуговування
міжквартального проїзду
житлового фонду

0

590

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

0

960

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.
Депутит
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.
Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.
Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.

6030,
Солом`янська
РДА в м. Києві

організація
благоустрою населенних
пунктів

Вул.Вінницька, 10, Парк Захисників
України, пам'ятник загиблим воїнам
АТО

0,00

0,00

2 000

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
Враховано у проєкті бюджету протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

1

223

224

Суб’єкт
подання
правки

2
Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.
Депутат
Київської
міської ради
Тихонович
Ю.С.

225

Трубіцин В.С.

226

Трубіцин В.С.

227

Трубіцин В.С.

228

Трубіцин В.С.

229

Трубіцин В.С.

230

Трубіцин В.С.

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

3

4

5

6

Вул.О.Тихого, 21-А, Заклад дошкільної
освіти № 677, капітальний ремонт
спортивної зали та прилеглих приміщень

Пров.Польовий, 10, Спеціалізована
школа № 71, капітальний ремонт
великої спортивної зали

Солом`янська
РДА в м. Києві

Солом`янська
РДА в м. Києві
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)

1020,
надання
дошкільної освіти
1021,
надання загальної
середньої освіти
закладами загальної
середньої освіти

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

0

1000

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

0

1300

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м. Києва

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6011

Заміна вікон просп. Оболонський, 5

0

＋516

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон вул. Героїв Дніпра, 49

0

＋540

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна віконвул. Героїв Дніпра, 45

0

＋1050

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон, просп. Оболонський, 14-Ж

0

＋330

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон, просп. Оболонський, 7-Б

0

＋430

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон, просп. Оболонський, 7-В

0

＋600

За рахунок коштів
міського бюджету

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2

231

Трубіцин В.С.

232

Трубіцин В.С.

233

Трубіцин В.С.

234

Трубіцин В.С.

235

Трубіцин В.С.

236

Трубіцин В.С.

237

Трубіцин В.С.

238

Трубіцин В.С.

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів
3
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

8

6011

Заміна вікон, просп. Оболонський, 7-Г

0

＋600

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон, вул. Маршала
Малиновського, 3-Б

0

＋300

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон,вул. Маршала
Малиновського, 3

0

＋600

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон,вул. Маршала
Малиновського, 1

0

＋1000

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон,вул. Маршала
Малиновського, 13-А

0

＋1000

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Заміна вікон, вул. Маршала
Малиновського, 13-Б

0

＋1000

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Ремонт покрівлі, вул. Героїв Дніпра, 42
Б

0

＋1700

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація), просп.
Оболонський, 30

0

＋1400

За рахунок коштів
міського бюджету

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2

239

Трубіцин В.С.

240

Трубіцин В.С.

241

Трубіцин В.С.

242

Трубіцин В.С.

243

Трубіцин В.С.

244

245

246

Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

8

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація), просп.
Оболонський, 18-Б

0

＋900

За рахунок коштів
міського бюджету

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) вул. Зої
Гайдай, 9-А

0

＋800

За рахунок коштів
міського бюджету

7321

Ремонт фасаду, Школа І- ІІІ ступенів №
29

＋10000

За рахунок коштів
міського бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7321

Капітальний ремонт, оснащення
технікою, обладнанням, Інклюзивноресурсний центр № 14 Оболонського
району м. Києва

0

＋15275500

За рахунок коштів
міського бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7321

Центр раннього включення
Оболонського району м. Києва

0

+ 4923100

За рахунок коштів
міського бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Подільська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 10

0

250,00

Подільська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою проспект Правди, 8

0

250,00

Подільська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Облаштування ігрового майданчика за
адресою вулиця Світлицького, 21

0

217,00

За рахунок розподілу
асигнувань на
Подільську районну в м.
Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Подільську районну в м.
Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Подільську районну в м.
Києві державну
адміністрацію

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів
3
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)
Оболонська
районна у м.
Києві державна
адміністрація
(4410000)

0

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

1

247

248

249

250

251

252

253

254

Суб’єкт
подання
правки

2
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.
Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

3

4

5

6

7

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

1140

Закупівля принтеру для Дитячоюнацької спортивної школи №21 за
адресою: вул. Алматинська, 60

0

13,00

1021

Реконструкція середньої
загальноосвітньої школи (утеплення
фасаду)
І-ІІІ ступенів № 66 за адресою вул.
Каунаська, 2 в Дніпровському районі м.
Києва

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація
Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

0

1500,00

1021

Огорожа футбольного стадіону на
території СЗШ №11

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Облаштування дитячого майданчику за
адресою вул. Інженера Бородіна, 5Б

0

270,00

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

5040

Облаштування спортивного залу під
відкритим небом в парку "Сосновий"

0

1500,00

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО та каналізація)
житлового будинку за адресою: вул.
Літинська, 1А

0

300,00

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011

Встановлення дитячого майданчику за
адресою вул. Рогозівська, 1А

0

200,00

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

5031

Капітальний ремонт стадіонів та
спортивних майданчиків дитячоюнацької спортивної школи № 21, м.
Київ, вулиця Алматинська, 60

0,00

5000,00

0

500,00

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію
За рахунок розподілу
асигнувань на
Дніпровську районну в
м. Києві державну
адміністрацію

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Повтор строки 255

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
Враховано у проєкті бюджету протоколі № 26/33 від
02.12.2021
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Враховоно

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

69

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

255

Депутат
Київської
міської ради
Федоренко
Я.Ю.

Дніпровська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

5031

Закупівля принтеру для Дитячоюнацької спортивної школи №21 за
адресою: вул. Алматинська, 60

0

13,00

1020

Капітальний ремонт для задовільної
експлуатації будівлі школи I-III ступенів
№ 282, вул. Миколи Закревського, 65-А
(розроблено робочий проєкт)

1020

Капітальний ремонт (підсилення основ
фундаменту та фасаду) школи I-III №
249,
вул. Вікентія Беретті, 7 (розроблено
робочий проєкт)

256

257

258

259

260

Царенко М.О.

Царенко М.О.

Царенко М.О.

Деснянська РДА

Деснянська РДА

Деснянська РДА

Царенко М.О.

Деснянська РДА

Царенко М.О.

Управління
екології та
природних
ресурсів

1020

1020

6030

Капітальний ремонт (заміна вікон)
школи I-III ступенів № 276, вул. Сержа
Лифаря, 14

Капітальний ремонт (заміна вікон)
школи I-III ступенів № 192, вул.
Мілютенка, 5-б

Капітальний ремонт скверу на вул.
Кіото, 11-А у Деснянському районі

0

0

0

0

0

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Враховоно

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 46228,70

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 11472,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 1000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 2669,30

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

70

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

261

262

263

264

265

Царенко М.О.

Царенко М.О.

Деснянська РДА

Деснянська РДА

Царенко М.О.

Деснянська РДА

Царенко М.О.

Управління
екології та
природних
ресурсів

Царенко М.О.

Депутат
Київської
266 міської ради
Чорній Богдан
Петрович
Депутат
Київської
267 міської ради
Чорній Богдан
Петрович

Коди та назви
бюджетної класифікації

4

1020

1010

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
Капітальний ремонт стадіону
комунального закладу "Навчальновиховний комплекс "Спеціалізована
школа І-ІІ ступенів з поглибленим
вивченням природничих наук - ліцей №
293" Деснянського району міста Києва,
вул. Милославська, 7. (розроблено
робочий проєкт)
Розроблення проєкту реконструкції
дошкільного навчального закладу (ясласадок) № 175 Деснянського району
міста Києва, вул. Радистів, 61 (селище
Биківня)
Встановлення підземних контейнерів на
прибудинкових територіях:
- вул. Шолом-Алейхема, 12;
- вул. Радистів, 47-51;
- пр-т Володимира Маяковського, 36/7.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

+ 18519,82

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 1000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 2100,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

+ 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

+ 1000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету м. Києва, а
саме збільшення
надходжень коштів від
продажу землі

6030

Розроблення проєкту тепличного
комплексу для КП УЗН Деснянського
району

Управління
екології та
природних
ресурсів

6030

Реконструкція паркової зони та
встановлення пам'ятного знака пам'яті
жертв чорнобиля у четвертому
мікрорайоні житлового масиву
Вигурівщина-Троєщина (коригування
проєктно-кошторисної документації)

Управління
екології та
природних
ресурсів

КПКВ 2816030
"Організація благоустрою
населених пунктів"

Капітальний ремонт скверу на вул.
Калнишевського, 4 в Оболонському
районі

0

+ 2 000

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Управління
екології та
природних
ресурсів

КПКВ 2816030
"Організація благоустрою
населених пунктів"

Капітальний ремонт скверу між пров.
Попова та вул. Агрегатною в
Оболонському районі

0

+ 1000

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

0

0

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

1

2
Депутат
Київської
268 міської ради
Чорній Богдан
Петрович
Депутат
Київської
269 міської ради
Чорній Богдан
Петрович

270

Шаповал А.А.

271

Шаповал А.А.

272

Шаповал А.А.

273

Шаповал А.А.

274

Шаповал А.А.

275

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

3

4

5

6

7

8

Управління
екології та
природних
ресурсів

КПКВ 2816030
"Організація благоустрою
населених пунктів"

Капітальний ремонт скверу на вул.
Вишгородська, 10-12 в Оболонському
районі

0

+ 2 000

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

0

+ 11 000

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

-

Місцевий бюджет

Не враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

-

Місцевий бюджет

Не враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

-

Місцевий бюджет

Не враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

-

Місцевий бюджет

Не враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

-

Місцевий бюджет

Не враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

КПКВ 1216012
"Забезпечення діяльності
КП
з виробництва,
"Київтеплоенерго"
транспортування,
постачання теплової
енергії"
Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація
Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація
Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація
Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація
Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Капітальний ремонт центрального
теплового пункту на вул. Маршала
Малиновського, 25 в Оболонському
районі

1020 Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
1020 Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
1020 Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
1020 Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
внутрішнього мікроклімату перебування
учнів до комфортних
Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
внутрішнього мікроклімату перебування
учнів до комфортних
Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
внутрішнього мікроклімату перебування
учнів до комфортних
Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
внутрішнього мікроклімату перебування
учнів до комфортних

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
проживання мешканців до комфортних

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Придбання екскаватора-навантажувача
для КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва"

-

3 600,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10
11
Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

Враховано. Видатки на
оновлення основних
фондів КП Керуючих з
За рахунок збільшення
Викладено в
обслуговування житлового
надходжень податків до
протоколі № 26/33 від
фонду враховані в
бюджету м. Києва
02.12.2021
бюджеті м.Києва на 2021
рік (поповнення
статутного капіталу)

72

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

276

277

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Придбання телескопічної вишки для КП
"Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району
м. Києва"

Придбання гідродинамічної машини для
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва"

-

-

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

2 650,00

Враховано. Видатки на
оновлення основних
фондів КП Керуючих з
За рахунок збільшення
Викладено в
обслуговування житлового
надходжень податків до
протоколі № 26/33 від
фонду враховані в
бюджету м. Києва
02.12.2021
бюджеті м.Києва на 2021
рік (поповнення
статутного капіталу)

2 500,00

Враховано. Видатки на
оновлення основних
фондів КП Керуючих з
За рахунок збільшення
Викладено в
обслуговування житлового
надходжень податків до
протоколі № 26/33 від
фонду враховані в
бюджету м. Києва
02.12.2021
бюджеті м.Києва на 2021
рік (поповнення
статутного капіталу)

2 800,00

Враховано. Видатки на
оновлення основних
фондів КП Керуючих з
За рахунок збільшення
Викладено в
обслуговування житлового
надходжень податків до
протоколі № 26/33 від
фонду враховані в
бюджету м. Києва
02.12.2021
бюджеті м.Києва на 2021
рік (поповнення
статутного капіталу)

278

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Печерська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Придбання аварійної машини для КП
"Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району
м. Києва"

279

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
проживання мешканців до комфортних

-

1 200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

280

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
проживання мешканців до комфортних

-

1 200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

281

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

6011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
проживання мешканців до комфортних

-

1 100,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

-

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

73

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

282

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

1020 Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами

Покращення спортивної інфраструктури
навчальних закладів

-

1 500,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

283

Депутат
Київської
міської ради
Шлапак А.В.

Дніпровска
районна в місті
Києві державна
анміністрація

2090 Спеціалізована
амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

Підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, приведення умов
відвідувачів до комфортних

-

17 900,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

284

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 39 (За зверненнями
мешканців)

-

520,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

285

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 49в (6 під'їзди) (За
зверненнями мешканців)

-

680,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

286

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
та центрального опалення житлового
будинку на вул. Данила
Щербаківського, 31б (За зверненнями
мешканців)

-

260,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

287

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Нивська 7А,
(За зверненнями мешканців)

-

520,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

288

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 53б (За зверненнями
мешканців)

-

680,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

289

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Туполєва,
22д (За зверненнями мешканців)

-

780,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

74

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

290

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 59 (За зверненнями
мешканців)

-

520,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

291

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 64а (За зверненнями
мешканців)

-

520,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

292

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. Усурійська
6, (За зверненнями мешканців)

-

520,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

293

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку на вул. Данила
Щербаківського, 60(За зверненнями
мешканців)

-

500,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

294

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 68а (За зверненнями
мешканців)

-

720,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

295

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин
житлового будинку на вул. Данила
Щербаківського, 44 (За зверненнями
мешканців)

-

480,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

296

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул.
Олександрівська, 16 (За зверненнями
мешканців)

-

780,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

297

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
Капітальний ремонт інженерних мереж
технічне обслуговування житлового будинку на вул. Салютна, 25
житлового фонду"
(За зверненнями мешканців)

-

680,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

7

Джерела покриття
видатків

8

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

75

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

298

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Капітальний ремонт інженерних мереж
житлового будинку на вул. ДовнарЗапольского, 3 корп.2 (За зверненнями
мешканців)

-

680,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

299

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
Капітальний ремонт покрівлі житлового
технічне обслуговування будинку на вул. Олександрівська , 12/14
житлового фонду"
(За зверненнями мешканців)

-

580,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

300

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
Капітальний ремонт покрівлі житлового
технічне обслуговування
будинку на вул.Половецька, 16а (За
житлового фонду"
зверненнями мешканців)

-

580,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

301

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Житлово-комунальне господарство

-

1 200,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

302

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Житлово-комунальне господарство

-

1 500,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

303

Депутат КМР
Яловий В.Б.

Шевченківська
районна в м.
Києві державна
адміністрація

6011 "Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду"

Житлово-комунальне господарство

-

1 700,00

за рахунок збільшення
доходної частини
міського бюджету

304

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

1000

Придбання ЗДО № 160, вулиця Анни
Ахматової, 11А.

0

7

Джерела покриття
видатків

8

285,84

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

10
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти
Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Висновок профільної
постійної комісії

11
Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

76

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

305

306

307

308

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

6011

1010

1000

Ремонт та облаштуваня медичного
кабінету ДНЗ №113, вулиця
Здолбунівська, 3Б.

Встановлення інклюзивного
спортивного майданчика ЗДО № 138,
вулиця Ревуцького, 7Б

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 6, вулиця Лариси Руденко, 8А.

Придбання мультимедійної підлоги ЗДО
№270, вул. Драгоманова, 6

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

48,624

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

155,256

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

142,752

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

177,357

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

309

310

311

312

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1000

1000

1010

1010

Придбання мультимедійної підлоги ЗДО
№791, вулиця Вишняківська, 8Б

Придбання мультимедійного обладання
ЗДО №290, вулиця Ревуцького, 19А

Встановлення дитячих елементів ЗДО
№500, вулиця Олександра Мишуги, 3Б

Придбанн япісочниць з кришкою ЗДО
№ 215", вулиця Урлівська, 3Г

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

177,357

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

95,670

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

162,369

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

204,170

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

313

314

315

317

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Подільська РДА

Департамент
освіти і науки

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1000

6011

1000

1000

Придбання ноутбуків
СШ №296,
вулиця Олександра Кошиця, 8.

Встановлення дитячого спортивного
майданчика вул. Драгоманова, 2А

Придбання обладнанн ядля кабінету
Української мови та літетратури ЗЗСО
№63, вулиця Івана Виговського, 10А,

Придбання обладнання для коледжу
туризму та готельного господарства на
вул. Жмаченка Генерала, 26

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

218,400

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

446,201

За рахунок збільшення
дохідної частини
Буде враховано головним
бюджету міста Києва за
розпорядником бюджетних
рахунок коштів
коштів при розподілі
отриманих від податку
асигнувань на капітальні
та збору на доходи
ремонти
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

376,680

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

333,630

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів та нормативноправові підстави

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

318

319

316

320

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1000

1000

6020

1000

Придбання звукового та
мультимедійного обладнання для клубу
Клуб «Екватор»,
вул. Волго-Донська, 74

Придбання обладнання для музичнохореографічної зали клубу Клуб
«Вирлиця»,
проспект М. Бажана, 3-А

Придбання обладнання для ЗОШ №
160, вулиця Юрія Литвинського, 45

Придбання обладнання для кабінету
англійської мови клубу Клуб «Червона
калина»,
вул. Вербицького 9-і

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

144,348

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

202,200

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

219,053

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

153,144

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

321

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

322

323

324

325

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

0

160,138

1070

1070

1070

1070

1070

Придбання обладнання для оснащення
творчої майстерні клубу Клуб
«Дарничанин»,
вул. Санаторна, 11

Придбання обладнання для модернізації
театральної студії клубу Клуб «Веселка»,
вул. А. Ахматової 2-а

Придбання обладнання Клуб «Гном»,
вул. Ю. Пасхаліна, 12

Придбання обладнання для
хореографічної зали клубу Клуб
«Еллада»,
вул. Поліська,12

Придбання обладнання для
облаштування музичної студії клубу
Клуб «Зміна»,
вул. Ревуцького, 13-Б

0

0

0

0

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

155,112

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

91,920

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

28,800

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

69,360

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Джерела покриття
видатків

8
За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

326

327

328

329

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1010

1010

1010

Придбання пісочниць з накриттям ЗДО
№ 275, вулиця Ялтинська, 10/14

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 385, вулиця Сормовська, 5

Придбання пісочниць з накриттям ЗДО
№ 256, вулиця К. Заслонова, 10

Придбання пісочниць з накриттям ЗДО
№ 805, вулиця Славгородська, 12

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

198,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

111,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

198,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

228,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

82

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

330

331

332

333

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1010

1010

1010

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 792, вулиця Євгенія Харченка,
49А

Придбання пісочниць з накриттям ЗДО
№ 133, Харківське шосе, 55Б

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 149, вулиця Вишняківська, 12Б

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 500, вулиця Олександра
Мишуги, 3Б

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

111,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

183,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

83

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

334

335

336

337

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1010

1010

1010

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 550, проспект Петра
Григоренка, 20Б

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 5, вулиця Срібнокільська, 4А

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 314, вулиця Михайла
Драгоманова, 25А

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 201, вулиця Анни Ахматової, 2Б

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

84

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

338

339

340

341

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1020

1020

1020

Встановлення спортивного майданчика
ЗДО № 779, вулиця Тростянецька, 7Б

Встановлення спортивного майданчика
Школа І-ІІІ ступенів №289, вулиця
Славгородська, 14

Капітальний ремонт актової зали
Гімназія № 290, вулиця Ревуцького, 13А

Влаштування системи "Інтерактивний
дзвоник" Школа І-ІІІ ступенів №127,
вулиця Ялтинська, 13

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

144,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4900,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

164,736

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

294,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

149,856

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

85

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

342

343

344

345

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Встановлення спортивного майданчика
Школа І-ІІІ ступенів №296, вулиця
Олександра Кошиця, 8

Придбання мультимедійного
обладнання Школа І-ІІІ ступенів №329
"Логос", вулиця Урлівська, 19Б

Придбання мультимедійного
обладнання "Слов'янська гімназія",
вулиця Михайла Драгоманова, 10в

Придбання сценічних костюмів
Музична школа № 21, вул. Харківське
Шосе, 121/3

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

164,736

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

114,870

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

114,870

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

99,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

86

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

346

347

348

349

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1000

1000

Придбання мультимедійного
обладнання Дитяча школа мистецтв №
9,
вул. Є. Харченка, 47

Придбання оргтехніки Дитяча школа
мистецтв №4, вул. А. Ахматової, 5

Придбання одягу для сцени Палац
Культури «Дарниця», вул. Костянтина
Заслонова, 18

Придбання проектного обладнання
Художня школа № 11, вул. Юрія
Пасхаліна, 15-А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

118,320

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

117,485

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

180,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

122,436

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

350

351

352

353

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Придбання обладнання та проведення
масових заходів(свят) Вул. О.Кошиця,11

Дарницька РДА

Придбання музичного обладнання Вул.
О.Кошиця,11

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дніпровська РДА

4030

1010

Придбання обладнання Бібліотека №
159, вулиця Костянтина Заслонова, 18

Встановлення дитячого майданчику
ЗДО №192, бульвар Ярослава Гашека, 5

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

143,400

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

150,870

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

72,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

354

355

356

357

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1010

1020

1020

1020

Встановлення дитячого майданчику
ЗДО №474, Харківське шосе, 16/1

Придбання обладнання для харчоблоку
СЗШ №11, вулиця Алматинська, 113

Придбання обладнання НВК №209
«Сузір'я», вулиця Березняківська, 32

Придбання обладнання СЗШ №228,
вулиця Березняківська, 34

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

205,545

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 8076,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,400

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

202,800

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,188

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 25073,9тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

358

359

360

361

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання комп'ютерного обладнання
СЗШ №126, вулиця Празька, 14

Придбання комп'ютерного обладнання
СЗШ №81, проспект Павла Тичини, 22А

Придбання комп'ютерного обладнання
НВК №30 «Еконад», вулиця
Березняківська, 30Б

Придбання комп'ютерного обладнання
Гімназія №191, вулиця Івана
Миколайчука, 9А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

204,235

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

210,000

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

210,000

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

210,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 25073,9тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

362

363

364

365

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання комп'ютерного обладнання
СШ №120, вулиця Райдужна, 17Б

Придбання мультимедійного
обладнання НВК №176, проспект Юрія
Гагаріна, 11

Придбання мультимедійного
обладнання Технічний ліцей, вулиця
Тампере, 9

Придбання мультимедійного
обладнання СШ №234, вулиця
Райдужна, 12

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

210,000

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,600

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,600

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,600

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 25073,9тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

366

367

368

369

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання мультимедійного
обладнання НВК №183 «Фортуна»,
вулиця Юності, 5

Придбання мультимедійного
обладнання СЗШ №99, вул.
Червоноткацька, 12

Придбання мультимедійного
обладнання СЗШ №66, вулиця
Каунаська, 2

Придбання обладнання для актової зали
СШ №31, вулиця Березнева, 5

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

201,600

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,600

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,737

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,841

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 25073,9тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

370

371

372

373

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Влаштування дитячого майданчика
НВК №167, проспект Соборності, 12В

Влаштування дитячого майданчика ЗДО
№62 Зернятко, вулиця Алматинська, 39Б

Придбання спортивного обладнання
НВК «Берегиня», вулиця Райдужна, 73

Капітальний ремонт огорожі СЗШ
№103, вулиця Алматинська, 89

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

207,504

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

208,740

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

201,009

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 25073,9тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,994

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

374

375

376

377

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Капітальний ремонт приміщень СШ
№129, проспект Юрія Гагаріна, 19

Капітальний ремонт вхідної групи СШ
№125, вул. Плеханова, 2,

Капітальний ремонт приміщень СЗШ
№180, бульвар Перова, 21

Асфальтування НВК «Струмочок»,
бульвар Праці, 4А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

200,976

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

202,306

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

208,663

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,399

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

378

379

380

381

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

6011

1020

6011

Капітальний ремонт футбольного
майданчику за адресою бульв. Вацлава
Гавела, 52

Капітальний ремонт футбольного
майданчику за адресою вул. Ніжинська,
7

Капітальний ремонт футбольного
майданчику СЗШ №26, просп.
Любомира Гузара, 32

Капітальний ремонт футбольного
майданчику за адресою вул.
Новопольова, 97-а

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1332,064

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1146,216

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2992,200

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1136,688

За рахунок збільшення
дохідної частини
Буде враховано головним
бюджету міста Києва за
розпорядником бюджетних
рахунок коштів
коштів при розподілі
отриманих від податку
асигнувань на капітальні
та збору на доходи
ремонти
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

382

383

384

385

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Солом'янська РДА

Департамент
охорони здоров'я

Подільська РДА

Шевченківська
РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6011

2110

1020

1020

Капітальний ремонт баскетбольного
майданчику за адресою вул.
Новопольова, 106-а

Закупівля нового УЗД апарату для
поліклініки (КДЦ) №3 Шевченківського
району

Придбання обладнання школа №242,
проспект Правди, 64Г

Придбання обладнання Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №24, вулиця Олени
Теліги, 15А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

1889,340

За рахунок збільшення
дохідної частини
Буде враховано головним
бюджету міста Києва за
розпорядником бюджетних
рахунок коштів
коштів при розподілі
отриманих від податку
асигнувань на капітальні
та збору на доходи
ремонти
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1200,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

386

387

388

389

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Подільська РДА

Подільська РДА

Шевченківська
РДА

Шевченківська
РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання школа №242,
проспект Правди, 64Г

Придбання обладнання школа №63,
вулиця Івана Виговського, 10А

Придбання обладнання школа №101,
вулиця Коперника, 8

Придбання обладнання школа №163,
вулиця Януша Корчака, 30

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

390

391

392

393

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Деснянська РДА

Солом'янська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання Школа І-ІІІ
ступенів №127, вулиця Ялтинська, 13

Придбання обладнання школа №274,
Харківське шосе, 168І

Придбання обладнання школа №293,
вулиця Милославська, 7

Придбання обладнання школа №64,
вулиця Ушинського, 32

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

220,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 8515,2тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 980,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

394

395

396

397

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Шевченківська
РДА

Оболонська РДА

Дарницька РДА

Голосіївська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання школа №169,
вулиця Володимира Сальського, 2

Придбання обладнання школа №225,
Оболонський проспект, 9Б

Придбання обладнання школа №111 ім.
С.А. Ковпака, вулиця Здолбунівська, 7Б

Придбання обладнання школа №130,
вулиця Велика Васильківська, 128

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 29212,1тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4279,2тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

398

399

400

401

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Шевченківська
РДА

Подільська РДА

Оболонська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання школа №62,
вулиця Княжий Затон, 17В

Придбання обладнання школа №70,
вулиця Академіка Ромоданова, 10

Придбання обладнання школа №243,
вулиця Новомостицька, 10

Придбання обладнання школа №211,
вулиця Йорданська, 24А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 29212,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

402

403

404

405

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Дарницька РДА

Подільська РДА

Голосіївська РДА

Подільська РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання школа №289,
вулиця Славгородська, 14

Придбання обладнання гімназії №107
"Введенська", вулиця Введенська, 35

Придбання обладнання школа №15,
вулиця Васильківська, 12А

Придбання обладнання школа №262,
вулиця Галицька, 5А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

220,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

165,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 4279,2тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок податку та
збору на доходи
фізичних осіб, а також
податку н априбуток
підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 6571,1тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

406

407

408

409

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Депутат КМР
Ярмоленко
Ю.О.

Шевченківська
РДА

Шевченківська
РДА

Оболонська РДА

Дарницька РДА

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1020

1020

1020

1020

Придбання обладнання ліцей № 38 ім.
В.М. Молчанова, вулиця Гоголівська, 31

Придбання обладнання гімназія НПУ
М.П. Драгоманова, бульвар Тараса
Шевченка, 56А

Придбання обладнання Спеціалізована
школа №210, вулиця Йорданська, 22А

Придбання обладнання Гімназія №267,
вулиця Архітектора Вербицького, 7А

0

0

0

0

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 7400,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
Враховано в проекті
дохідної частини
бюджету на придбання
бюджету міста Києва за обладнання 29212,1тис.грн,
рахунок коштів
розподіл яких здійснює
отриманих від податку
головний розпорядник.
та збору на доходи
Додаткова потреба не
фізичних осіб, подітку
підтверджена головним
на прибуток підприємств
розпорядником

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100,000

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Враховано в проекті
бюджету на придбання
обладнання 5000,0тис.грн,
розподіл яких здійснює
головний розпорядник.
Додаткова потреба не
підтверджена головним
розпорядником
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат
Київради
Ярошенко Р. В.

Управління
екології та
природних
ресурсів

410

Депутат
411
Київради
Ярошенко Р. В.

412

413

Депутат
Київради
Ярошенко Р. В.

Депутат
Київради
Ярошенко Р. В.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
транспортної
інфраструктури

Управління
екології та
природних
ресурсів

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

7

6030

Благоустрій скверів Солом'янського
району за адресами: вул. Польова, 56-74,
вул. А. Волошина, 2-2А, вул. Професора
Караваєва, 1/28, вул. Донця, 9-11-13,
вул. Героїв Севастополя (алея), бульв.
Чоколівський

0

50 700,00

6012

Капітальні ремонт теплової мережі по
вул. Молодогвардійська, 16

7442

Проектні роботи реконструкції
Севастопольської площі у
Солом'янському районі

6030

Благоустрій скверів Солом'янського
району за адресами: вул. Польова, 56-74,
вул. А. Волошина, 2-2А, вул. Професора
Караваєва, 1/28, вул. Донця, 9-11-13,
вул. Героїв Севастополя (алея), бульв.
Чоколівський

0

0

2 600,00

500,00

50 700,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10
11
Частково враховано у
За рахунок збільшення
проєкті бюджету на
дохідної частини
капітальний ремонт скверу
бюджету міста Києва за
на вул. Польова, 56-74, Викладено в
рахунок коштів
5000,0 тис.грн. Додаткова протоколі № 26/33 від
отриманих від податку
потреба у видатках не
02.12.2021
та збору на доходи
підтверджена розрахунками
фізичних осіб, подітку
головного розпорядника
на прибуток підприємств
коштів
За рахунок збільшення
дохідної частини
Буде враховано головним
бюджету міста Києва за
розпорядником бюджетних
рахунок коштів
коштів при розподілі
отриманих від податку
асигнувань на капітальні
та збору на доходи
ремонти
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано

Частково враховано у
За рахунок збільшення
проєкті бюджету на
дохідної частини
капітальний ремонт скверу
бюджету міста Києва за
на вул. Польова, 56-74, Викладено в
рахунок коштів
5000,0 тис.грн. Додаткова протоколі № 26/33 від
отриманих від податку
потреба у видатках не
02.12.2021
та збору на доходи
підтверджена розрахунками
фізичних осіб, подітку
головного розпорядника
на прибуток підприємств
коштів
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Депутат
414
Київради
Ярошенко Р. В.

415

Депутат
Київради
Ярошенко Р. В.

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
416
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
417
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
транспортної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

6012

7442

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Капітальні ремонт теплової мережі по
вул. Молодогвардійська, 16

Для забезпечення РС СКП Київський
крематорій утримання в належному
санітарному стані міських кладовищ

7

78 177,52

6 500,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

За рахунок збільшення
дохідної частини
Буде враховано головним
бюджету міста Києва за
розпорядником бюджетних
рахунок коштів
коштів при розподілі
отриманих від податку
асигнувань на капітальні
та збору на доходи
ремонти
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

500,00

За рахунок збільшення
дохідної частини
бюджету міста Києва за
рахунок коштів
отриманих від податку
та збору на доходи
фізичних осіб, подітку
на прибуток підприємств

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

7 423,38

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

325,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2 600,00

Проектні роботи реконструкції
Севастопольської площі у
Солом'янському районі

Для забезпечення РС СКП
Спецкомбінат ПКПО утримання в
належному санітарному стані міських
кладовищ

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
418
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
419
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
420
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Для забезпечення ДІМ Лук'янівський
заповідник утримання в належному
санітарному стані міських кладовищ

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Забезпечення завершення робіт по
об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,
16, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН"

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Забезпечення завершення робіт по
об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
РИТУАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА
ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,
16, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН"

14 500,00

6 529,00

500,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

435,90

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

44 312,28

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

26 741,83

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
421
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
422
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
423
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ГАВЕЛА
ВАЦЛАВА, 81 - Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО,
Б/Н 1 Для відновлення роботи
громадської вбиральні необхідний
капітальний ремонт для приведення її
приміщень до нормального санітарнотехнічного стану

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА
ЄФРЕМОВА, 24 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

205,30

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 950,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

204,60

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
424
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
425
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
426
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, 22-Б Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА,
Б/Н 1 Для відновлення роботи
громадської вбиральні необхідний
капітальний ремонт для приведення її
приміщень до нормального санітарнотехнічного стану

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 18 Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

207,30

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2 100,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

203,60

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
427
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
428
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
429
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ І ОЛЕКСАНДРА
ПИРОГОВСЬКОГО Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ
МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА І
АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 25
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

198,10

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

194,20

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

207,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

108

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
430
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
431
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
432
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОЛОМАЛЕЙХЕМА, 14 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 85 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
БОЙЧЕНКА, 15-17 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

257,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

202,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

222,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

109

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
433
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
434
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
435
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 63 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 80 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНА
"КАСКАДНИЙ" ЗА АДРЕСОЮ:
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(НЕПАРНА СТОРОНА ВУЛ.
ХРЕЩАТИК) Для забезпечення
стабільної роботи фонтанного
комплексу й попередження виникнення
аварійних ситуацій

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

160,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

176,80

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

1 350,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Додаткова
потреба у видатках не
Викладено в
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
головного розпорядника
02.12.2021
коштів

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
436
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
437
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
438
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 2-Б (ПІДЗЕМНА)
Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕЖОВА, 25 Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Пропонується в зв'язку з
нестачею площі для почесних поховань.

0,00

0,00

1 000,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1 750,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

199,60

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2 160,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
439
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
440
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
441
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІСОВОГО
КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3
Пропонується в зв'язку з незадовільним
технічним станом будівлі.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
ОХОРОНИ ПІВНІЧНОГО
КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом будівлі охорони.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Пропонується в зв'язку з
неза-довільним технічним станом
поливального
водопроводу.(Корозіятруб, пориви)

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1 100,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

515,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

200,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

112

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
442
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
443
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
444
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливальн.
водопроводу. Нові ділянки не обладнані
системою поливальн. водопроводу.)

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТАПОШТОВА Відсутність твердого
покриття на основних проїздах між
ділянками для поховання.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Відсутність твердого покриття на
основних проїздах між ділянками для
поховання.

0,00

300,00

700,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

250,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

113

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
445
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
446
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
447
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
СТЕЦЕНКА,18 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1 200,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

114

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
448
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
449
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
450
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6 Приміщення
знаходяться в незадовільно-му
технічному стані і потребують ремонту.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ БРОАРСЬКОГО РАЙОНУ
Приміщення знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують
ремонту.

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування СВКП
"Київводфонд" для забезпечення
стабільної роботи бюветних комплексів

0,00

0,00

719,80

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

210,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

510,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

292,70

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
451
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
452
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
453
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

1216013 Забезпечення
діяльності водопровідноканалізаційного
господарства

Придбання СВКП "Київводфонд"
модульних громадських вбиралень

Придбання РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО" спеціалізованої техніки

Забезпечення проведення наукового
обґрунтування і оцінки доцільності
подальшої експлуатації артезіанських
свердловин насосних станцій та
підвищувальних насосних станцій

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

14 382,50

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

12 286,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

4 000,00

Не враховано. Видатки не
За рахунок коштів
передбачені Комплексної
спеціального фонду
цільової програми
бюджету
підвищення
Викладено в
м. Києва, а саме
енергоефективності та
протоколі № 26/33 від
збільшення надходжень
розвитку житлово02.12.2021
коштів від продажу
комунальної інфраструктури
землі
міста Києва на 2021-2025
роки
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
454
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
455
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
456
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216013 Забезпечення
діяльності водопровідноканалізаційного
господарства

1216011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У
М. КИЄВІ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ
ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 6

1216014 Забезпечення
Встановлення КП "Київкомунсервіс"
збору та вивезення сміття
автоматизованих підземних контейнерів
і відходів

4 000,00

10 000,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

6 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
457
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
458
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
459
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Для забезпечення КП «Водноінформаційний центр» проведення
інформаційної, просвітницької і
1218330 Інша діяльність у
виховної роботи стосовно пропаганди
сфері екології та охорони
охорони довкілля, раціонального
природних ресурсів
використання водних ресурсів (оплата
праці працівників підприємства, оплата
комунальних послуг)

1217640 Заходи з
енергозбереження

Здійснення КП «Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва» заходів з реалізації
проектів енергозбереження, аналіз та
облік енергоспоживання в комплексі з
відновленням модульних
індивідуальних теплових пунктів,
проедення енергетичних обстежень
установ бюджетної сфери

Поповнення статутного капіталу КП
1217670 Внески до
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (рішення
статутного капіталу
Київської міської ради від 07.10.2021 №
суб’єктів господарювання
2729/2770)

12 313,87

6 500,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

610,40

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

Не враховано.
Запропонований додатковий
За рахунок коштів
обсяг бюджетних
спеціального фонду
призначень перевищує обсяг
бюджету
Викладено в
коштів передбачених "КЦП
м. Києва, а саме
протоколі № 26/33 від
підвищення
збільшення надходжень
02.12.2021
енергоефективності та
коштів від продажу
розвитку житловоземлі
комунальної інфраструктури
м.Києва на 2021-2025 роки"

4 860,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень не
підтверджується
обгрунтованими
розрахунками головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 662 576,67

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень
враховано в бюджеті 2021
року

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217670 Внески до
статутного капіталу
суб’єктів господарювання

Поповнення статутного капіталу
«Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт»
(рішення Київської міської ради від
01.11.2012 року № 278/8562)

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Компенсація збитків
КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», які виникнуть
1216090 Інша діяльність у
в наслідок реалізації пункту 3 рішення
сфері житловокиївської міської ради від 07.10.2021 №
комунального
2729/2770 «Про проходження
господарства
опалювального сезону 2021/2022 в м.
Києві»

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
460
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
461
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
462
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

500,00

3 044 200,00

400 000,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
Викладено в
Не враховано. Відсутні
м. Києва, а саме
протоколі № 26/33 від
нормативно-правові підстави
збільшення надходжень
02.12.2021
коштів від продажу
землі

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень не
підтверджується
обгрунтованими
розрахунками головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
Викладено в
Не враховано. Відсутні
м. Києва, а саме
протоколі № 26/33 від
нормативно-правові підстави
збільшення надходжень
02.12.2021
коштів від продажу
землі

119

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217330 Будівництво
інших об'єктів
комунальної власності

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217350 Розроблення
схем планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ
ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ
ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧИХ
БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО
ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА"

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
463
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
464
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
465
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

0,00

8 000,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

28 037,70

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

12 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

12 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
466
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
467
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
468
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ
ВЛАСНОСТI, ЖБК ТА ОСББ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ
ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
(ПЕРЕЛІК ОБЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ
ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ
АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.
КИЄВА. I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА.
НАСОСНА СТАНЦIЯ ПЕРШОГО
ПIДЙОМУ

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТПВ
№5

0,00

30 500,00

20 000,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

15 255,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

95 283,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

117 401,69

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
469
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
470
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
471
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=800-900-2000 ММ ПО
ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД
КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ
КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТПВ
№5. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ
ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0,00

30 000,00

5 400,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

50 778,80

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
472
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
473
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
474
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
№5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ
МУЛОВОГО ПОЛЯ №3
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА
ТЕРИТОРІЇ ГНІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

5 000,00

6 500,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 446,11

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3 388,10

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
475
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
476
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
477
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

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

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВI

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400
ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО"
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.
КИЄВI

176 200,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

548 200,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

9 068,30

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
478
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
479
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
480
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗI
ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМIРКАХ
КОТЛIВ № 5 I № 6 НОВИХ
ВОДОГРIЙНИХ КОТЛIВ
ПОТУЖНIСТЮ 100 ГКАЛЛ, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ ДО СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ
ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

7 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
481
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
482
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
483
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНИХ
МУЛОПРОВОДІВ БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ ВІД КАМЕРИ МК2
ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРІЇ
ГНІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З
РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ ТА
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ У
СЕЛИЩІ РИБНОМУ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ
ВУЛ. КРАЙНЯ,3. ДРУГА ЧЕРГА

8 000,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

37 100,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

325,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
484
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
485
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
486
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦІЯ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ, 1 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А
НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП
"ЗАВОД "ЕНЕРГIЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ.
КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ
ГАЗIВ

0,00

0,00

20 000,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

750,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

15 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

372 481,50

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
487
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
488
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
489
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМИШОЛОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА
ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА
НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МАРШАЛА
ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СIМ'Ї КУЛЬЖЕНКIВ
У М. КИЄВI

50 000,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-38 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

48 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

90 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

128

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
490
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
491
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
492
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=2400 ММ НА ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ,
І ЧЕРГА

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIВОБЕРЕЖНОГО
КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ
ВIД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

9 400,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

15 900,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

30 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
493
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
494
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
495
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
«СМОРОДИНСЬКА» (ВІД ВУЛ.
С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП.
С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ.
МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА

1217330 Будівництво
інших об'єктів
комунальної власності

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI
ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI
ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

0,00

0,00

8 000,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

2 483,10

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

11 300,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-8 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
496
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
497
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
498
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217330 Будівництво
інших об'єктів
комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, 11 З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

0,00

3 388,10

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

3 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-3 388,10

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

5 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

131

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 178-А З
ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО
ОБЛАДНАННЯ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО
КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА
ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ
ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
499
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
500
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
501
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ
АДМІНБУДІВЛІ ПО ВУЛ, В,
ЖИТОМИРСЬКА ,15-А

0,00

0,00

0,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

5 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

283 003,40

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

132

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

5

6

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
502
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу
Постійна
комісія
Київської
міської ради з
питань
503
житловокомунального
господарства
та паливноенергетичного
комплексу

Департамент
муніципальної
Департамент
безпеки
муніципальної
виконавчого
безпеки
органу
виконавчого
504
Київської
органу Київської
міської ради
міської ради
(Київської
(Київської міської
міської
державної
державної
адміністрації)
адміністрації)

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКА

Для забезпечення виконання
Господарського суду м. Києва по справі
№42/64 на користь ПрАТ "АК
"Київводоканал"

Відповідно до пункту 1.1.11 Міської
цільової програми забезпечення
готовності до дій за призначенням
територіальної підсистеми міста Києва
Єдиної державної системи цивільного
захисту на 2020-2022 роки передбачено
здійснення практичних заходів з
реконструкції (модернізації) існуючої
системи оповіщення з використанням
сучасних інформаційних та
телекомунікаційних технологій шляхом
пустової заміни складових частин
системи та каналів зв'язку. У 2021 році
розроблено проєкт щодо капітального
ремонту (модернізації) системи
оповіщення.

0,00

0,00

10 903,10

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

300,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 625,80

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету
м. Києва, а саме
збільшення надходжень
коштів від продажу
землі

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
обгрунтування головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Бюджет міста Києва

Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника бюджетних
коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

14 096,90
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

ВО КМР
(КМДА)
Заступник
голови з
питань
505
здійснення
самоврядних

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

3610160 «Керівництво і
управління у сфері
земельних відносин у
місті Києві»

Поточний ремонт центральної сходової
клітки приміщення Департаменту, вул.
Хрещатик, 32-А. Для забезпечення
належних умові праці, об'єкт потребує
фарбування стелі, перил, стін, заміни
вікон, оновлення сходів.

0,00

1 500,00

За рахунок діяльності
Департаменту у сфері
ринку земель (реалізація
земельних ділянок на
аукціонах; продаж
земельних ділянок під
нерухомим майном
фічичних та /або
юридичних осіб;
передача земельних
ділянок в оренду)

ВО КМР
(КМДА)
506
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Для забезпечення РС СКП
Спецкомбінат ПКПО утримання в
належному санітарному стані міських
кладовищ

78 177,52

7 423,38

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
507
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Для забезпечення РС СКП Київський
крематорій утримання в належному
санітарному стані міських кладовищ

325,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
508
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Для забезпечення ДІМ Лук'янівський
заповідник утримання в належному
санітарному стані міських кладовищ

14 500,00

435,90

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
509
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Забезпечення завершення робіт по
об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,
16, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН"

6529,00

44312,28

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
510
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Забезпечення завершення робіт по
об'єкту "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
РИТУАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА
ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ МІСЬКОГО
КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ,
16, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН"

500,00

26 741,83

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

повноважень
Оленич Петро
Сергійович

6 500,00
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

ВО КМР
(КМДА)
511
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
512
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
513
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
514
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

ВО КМР
(КМДА)
515
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ГАВЕЛА
ВАЦЛАВА, 81 - Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО,
Б/Н 1 Для відновлення роботи
громадської вбиральні необхідний
капітальний ремонт для приведення її
приміщень до нормального санітарнотехнічного стану

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА
ЄФРЕМОВА, 24 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, 22-Б Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА,
Б/Н 1 Для відновлення роботи
громадської вбиральні необхідний
капітальний ремонт для приведення її
приміщень до нормального санітарнотехнічного стану

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

205,30

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

1 950,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

204,60

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

207,30

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

2 100,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

ВО КМР
(КМДА)
516
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

ВО КМР
(КМДА)
517
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
518
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
519
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
520
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

203,60

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ І ОЛЕКСАНДРА
ПИРОГОВСЬКОГО Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

-

198,10

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПЕРЕТИН ВУЛИЦЬ
МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА І
АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

-

194,20

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 25
Для забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

-

207,40

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОЛОМАЛЕЙХЕМА, 14 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

-

257,40

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 18 Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

6

136

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

ВО КМР
(КМДА)
521
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
522
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
523
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
524
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

ВО КМР
(КМДА)
525
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 85 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
БОЙЧЕНКА, 15-17 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 63 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 80 Для забезпечення
стабільної роботи бюветного комплексу,
попередження виникнення аварійних
ситуацій та перебоїв у водопостачанні

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНА
"КАСКАДНИЙ" ЗА АДРЕСОЮ:
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(НЕПАРНА СТОРОНА ВУЛ.
ХРЕЩАТИК) Для забезпечення
стабільної роботи фонтанного
комплексу й попередження виникнення
аварійних ситуацій

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

202,40

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

222,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

160,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

176,80

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Потреба у
видатках не підтверджена
розрахунками головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 350,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

-

-
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДАНИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 2-Б (ПІДЗЕМНА)
Для відновлення роботи громадської
вбиральні необхідний капітальний
ремонт для приведення її приміщень до
нормального санітарно-технічного стану

ВО КМР
(КМДА)
526
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
527
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕЖОВА, 25 Для
забезпечення стабільної роботи
бюветного комплексу, попередження
виникнення аварійних ситуацій та
перебоїв у водопостачанні

ВО КМР
(КМДА)
528
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА
ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Пропонується в зв'язку з
нестачею площі для почесних поховань.

ВО КМР
(КМДА)
529
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІСОВОГО
КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ,3
Пропонується в зв'язку з незадовільним
технічним станом будівлі.

ВО КМР
(КМДА)
530
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ
ОХОРОНИ ПІВНІЧНОГО
КЛАДОВИЩА, С. ЛІТКИ,
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом будівлі охорони.

-

-

1 000,00

-

-

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

1 750,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

199,60

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

2 160,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 100,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

515,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

ВО КМР
(КМДА)
531
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Пропонується в зв'язку з
неза-довільним технічним станом
поливального
водопроводу.(Корозіятруб, пориви)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

200,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

250,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

ВО КМР
(КМДА)
532
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Пропонується в зв'язку з неза-довільним
технічним станом поливальн.
водопроводу. Нові ділянки не обладнані
системою поливальн. водопроводу.)

ВО КМР
(КМДА)
533
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТАПОШТОВА Відсутність твердого
покриття на основних проїздах між
ділянками для поховання.

300,00

1 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
534
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
Відсутність твердого покриття на
основних проїздах між ділянками для
поховання.

700,00

1 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
535
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
КРАЙНЯ,3 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

1 200,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
536
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
СТЕЦЕНКА,18 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

1 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

-
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

ВО КМР
(КМДА)
537
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

ВО КМР
(КМДА)
538
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6 Дорожне покриття
перебуває в незадовільному технічному
стані. Необхідне проведення ямкового
ремонту.

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

6

7

8

10

11

-

1 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,ВУЛ.
БАЙКОВА 1,3,5,6 Приміщення
знаходяться в незадовільно-му
технічному стані і потребують ремонту.

-

210,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

510,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

719,80

292,70

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

14 382,50

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

12 286,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
539
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПІВНІЧНОГО КЛАДОВИЩА, С.
ЛІТКИ БРОАРСЬКОГО РАЙОНУ
Приміщення знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують
ремонту.

ВО КМР
(КМДА)
540
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування СВКП
"Київводфонд" для забезпечення
стабільної роботи бюветних комплексів

ВО КМР
(КМДА)
541
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Придбання СВКП "Київводфонд"
модульних громадських вбиралень

ВО КМР
(КМДА)
542
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216030 Організація
благоустрою населених
пунктів

Придбання РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО" спеціалізованої техніки

-

-
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Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

ВО КМР
(КМДА)
543
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216013 Забезпечення
діяльності водопровідноканалізаційного
господарства

Забезпечення проведення наукового
обґрунтування і оцінки доцільності
подальшої експлуатації артезіанських
свердловин насосних станцій та
підвищувальних насосних станцій

-

4 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

ВО КМР
(КМДА)
544
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216013 Забезпечення
діяльності водопровідноканалізаційного
господарства

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У
М. КИЄВІ

4 000,00

6 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

ВО КМР
(КМДА)
545
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ
ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 6

10 000,00

-10 000,00

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10
11
Не враховано. Видатки не
передбачені Комплексної
цільової програми
підвищення
Викладено в
енергоефективності та
протоколі № 26/33 від
розвитку житлово02.12.2021
комунальної інфраструктури
міста Києва на 2021-2025
роки
Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Перерозподіл
бюджетних коштів на
об'єкт
"ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
ЗАХОДИ У
ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ МІСТА
КИЄВА, В ЯКИХ
Викладено в
Не враховано. Не узгоджено
СТВОРЕНІ
протоколі № 26/33 від
з правкою 455
ОБ'ЄДНАННЯ
02.12.2021
СПІВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ
БУДИНКІВ, А ТАКОЖ
У КООПЕРАТИВНИХ
БУДИНКАХ
(КОНКУРС ПРОЕКТІВ
2022 РОКУ)"
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

10 000,00

Перерозподіл
бюджетних коштів з
об'єкту
"КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ ЗА
АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ
ПАВЛА ТИЧИНИ, 6"

Буде враховано головним
розпорядником бюджетних
коштів при розподілі
асигнувань на капітальні
ремонти

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

100 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
546
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216011 Експлуатація та
технічне обслуговування
житлового фонду

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ У
ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ МІСТА
КИЄВА, В ЯКИХ СТВОРЕНІ
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, А
ТАКОЖ У КООПЕРАТИВНИХ
БУДИНКАХ (КОНКУРС ПРОЕКТІВ
2022 РОКУ)

ВО КМР
(КМДА)
547
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216012 Забезпечення
діяльності з виробництва,
транспортування,
постачання теплової
енергії

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ

ВО КМР
(КМДА)
548
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216014 Забезпечення
збору та вивезення сміття
і відходів

Встановлення підземних контейнерів
КП Київжитлоспецексплуатація

1 300,00

6 400,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

ВО КМР
(КМДА)
549
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1216014 Забезпечення
збору та вивезення сміття
і відходів

Встановлення автоматизованих
підземних контейнерів КП
Київкомунсервіс

-

6 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Для забезпечення КП «Водноінформаційний центр» проведення
інформаційної, просвітницької і
1218330 Інша діяльність у
виховної роботи стосовно пропаганди
сфері екології та охорони
охорони довкілля, раціонального
природних ресурсів
використання водних ресурсів (оплата
праці працівників підприємства, оплата
комунальних послуг)

ВО КМР
(КМДА)
550
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

225 454,10

180 356,90

12 313,87

610,40

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не раховано.
Запропонований додатковий
обсяг бюджетних
призначень перевищує обсяг
Викладено в
коштів передбачених "КЦП
протоколі № 26/33 від
підвищення
02.12.2021
енергоефективності та
розвитку житловокомунальної інфраструктури
м.Києва на 2021-2025 роки"
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217640 Заходи з
енергозбереження

Здійснення КП «Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва» заходів з реалізації
проектів енергозбереження, аналіз та
облік енергоспоживання в комплексі з
відновленням модульних
індивідуальних теплових пунктів,
проедення енергетичних обстежень
установ бюджетної сфери

ВО КМР
(КМДА)
551
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
552
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Поповнення статутного капіталу КП
1217670 Внески до
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (рішення
статутного капіталу
Київської міської ради від 07.10.2021 №
суб’єктів господарювання
2729/2770)

ВО КМР
(КМДА)
553
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217670 Внески до
статутного капіталу
суб’єктів господарювання

ВО КМР
(КМДА)
554
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Компенсація збитків
КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», які виникнуть
1216090 Інша діяльність у
в наслідок реалізації пункту 3 рішення
сфері житловокиївської міської ради від 07.10.2021 №
комунального
2729/2770 «Про проходження
господарства
опалювального сезону 2021/2022 в м.
Києві»

ВО КМР
(КМДА)
555
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

-

Поповнення статутного капіталу
«Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт»
(рішення Київської міської ради від
01.11.2012 року № 278/8562)

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

4 860,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень не
підтверджується
обгрунтованими
розрахунками головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

1 662 576,67

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень
враховано в бюджеті 2021
року

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

6 500,00

7

-

3 044 200,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

-

400 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Викладено в
Не враховано. Відсутні
протоколі № 26/33 від
нормативно-правові підстави
02.12.2021
Не враховано.
Запропонований обсяг
бюджетних призначень не
підтверджується
обгрунтованими
розрахунками головного
розпорядника бюджетних
коштів.

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
Не враховано. Відсутні
протоколі № 26/33 від
нормативно-правові підстави
02.12.2021
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Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

6

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217330 Будівництво
інших об'єктів
комунальної власності

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

-

8 000,00

1217350 Розроблення
схем планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)
(Об'єкт передається в КП
"Київтеплоенерго")

8 000,00

-8 000,00

1217350 Розроблення
схем планування та
забудови територій
(містобудівної
документації)

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.
КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ
ЕТАП (РОЗРАХУНКОВОІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)
(Для розробки схеми (Об'єкт
передається від Департаменту житловокомунальної інфраструктури))

-

8 000,00

ВО КМР
(КМДА)
556
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

ВО КМР
(КМДА)
557
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
КП
558
Заступник
"Київтеплоенерго"
голови
Пантелеєв П.О.

7

Джерела покриття
видатків

8
Перерозподіл
бюджетних коштів за
рахунок об'єкту "
Протизсувні роботи на
схилі озера Глинка в
районі провулку
Академіка Філатова у
Печерському районі"

Зміна замовника робіт

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

10

11

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Викладено в
Враховано (зміна замовника) протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Перерозподіл
Викладено в
бюджетних коштів
Враховано (зміна замовника) протоколі № 26/33 від
(Зміна замовника робіт)
02.12.2021
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

ВО КМР
(КМДА)
559
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

ВО КМР
(КМДА)
560
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ
ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ
ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧИХ
БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО
ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА"
Відповідно до пункту 3 Протоколу
доручень №51, напрацьованого під час
наради з обговорення питань
спорудження алеї перепоховань
видатних українських діячів, похованих
за межами України, з комплексом
будівель адміністративногосподарського призначення на
території комунального підприємства Державного історико-меморіального
Лук'янівського заповідника під
головуванням Поворозника М.Ю. Для
проведення тендеру з визначення
підрядної організації. Для завершення
проектних робіт необхідно 1 350,0
тис.грн

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ
ВЛАСНОСТI, ЖБК ТА ОСББ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ
ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
(ПЕРЕЛІК ОБЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

5 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

15 255,40

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

145

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N
5 В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

20 000,00

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
Д=800-900-2000 ММ ПО
ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД
КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ
КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

Департамент
житлово561
комунальної
інфраструктури

562

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

ВО КМР
(КМДА)
563
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З
СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ
ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВО КМР
(КМДА)
564
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
№5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2

ВО КМР
(КМДА)
565
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

-

5 400,00

5 000,00

-

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

30 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

50 778,80

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

3 388,10

Перерозподіл
бюджетних коштів за
рахунок об'єкту "
Будівництво
артезіанської
свердловини малої
продуктивності на
проспекті Героїв
Сталінграда 14/16 в
Оболонському районі"

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

146

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

566

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВI

567

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

2 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400
ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО"
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.
КИЄВI

-

2 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

7 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
568
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗI
ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМIРКАХ
КОТЛIВ № 5 I № 6 НОВИХ
ВОДОГРIЙНИХ КОТЛIВ
ПОТУЖНIСТЮ 100 ГКАЛЛ, ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

ВО КМР
(КМДА)
569
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ ДО СТАНЦIЇ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ.
ЕЛЕКТРИКIВ, 17

-

6 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
570
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ
ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18

-

1 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНИХ
МУЛОПРОВОДІВ БОРТНИЦЬКОЇ
СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ ВІД КАМЕРИ МК2
ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРІЇ
ГНІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ,
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

571

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

8 000,00

147

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

ВО КМР
(КМДА)
572
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

ВО КМР
(КМДА)
573
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ
СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ
ВУЛ. КРАЙНЯ,3. ДРУГА ЧЕРГА

ВО КМР
(КМДА)
574
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ
ВУЛИЦІЯ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ, 1 У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

ВО КМР
(КМДА)
575
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

576

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

577

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

578

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ
БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З
РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ ТА
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ У
СЕЛИЩІ РИБНОМУ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

6

7

8

10

11

-

325,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

1 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

750,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А
НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

-

5 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

50 000,00

-38 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОМИШОЛОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

48 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
«СМОРОДИНСЬКА» (ВІД ВУЛ.
С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП.
С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

2 483,10

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

-
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

579

Тихонович
Ю.С.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217330 Будівництво
інших об'єктів
комунальної власності

ВО КМР
(КМДА)
580
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

5
БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ.
МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ
М.КИЄВА
ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI
ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI
ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

11 300,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

8 000,00

-8 000,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

Не враховано

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

6

ВО КМР
(КМДА)
581
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 14/16 В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

3 388,10

-3 388,10

Перерозподіл
бюджетних коштів на
об'єкт "БУДІВНИЦТВО
АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ
МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ
НА ПРОСПЕКТІ
ОБОЛОНСЬКОМУ, 14Б В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ"

ВО КМР
(КМДА)
582
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1217310 Будівництво
об'єктів житловокомунального
господарства

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ, 87-Г В
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

-

4 344,60

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

ВО КМР
(КМДА)
583
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ
АДМІНБУДІВЛІ ПО ВУЛ, В,
ЖИТОМИРСЬКА ,15-А

-

1 500,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано.Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

149

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

4

5

6

ВО КМР
(КМДА)
584
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКА

ВО КМР
(КМДА)
585
Заступник
голови
Пантелеєв П.О.

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

1210160 Керівництво і
управління у сфері
житлово-комунальної
інфраструктури у місті
Києві

Для забезпечення виконання
Господарського суду м. Києва по справі
№42/64 на користь ПрАТ "АК
"Київводоканал"

Управління
ВО КМР
екології та
(КМДА)
природних
Пантелеєв П.О.
ресурсів
заступник
КПКВ 2818120 «Заходи з
виконавчого
586
голови
організації рятування на
органу Київської
Київської
водах »
міської ради
міської
(Київської міської
державної
державної
адміністрації
адміністрації)

Придбання плавучих рятувальноводолазних станцій на базі понтона

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

7

8

10

11

-

300,00

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
розрахунки головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

-

1 625,80

За рахунок збільшення
доходної частини
бюджету

Не враховано. Відсутні
фінансово-економічні
обгрунтування головного
розпорядника коштів

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021

0,00

+15 000,00

Спеціальний фонд
бюджету міста Києва, За
рахунок збільшення
прогнозу доходів до
загального фонду
бюджету (за такими
джерелами: податок на
Не враховано. Дадаткова
збір на доходи фізичних
потреба у видатках не
Викладено в
осіб, податок на
підтверджена розрахунками протоколі № 26/33 від
прибуток підприємств,
головного розпорядника
02.12.2021
акцизний податок,
коштів
податок на майно,
єдиний податок), та
передачі коштів із
загального фонду до
спеціального фонду
бюджету розвитку.
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№
п/п

Суб’єкт
подання
правки

Найменування
головного
розпорядника
бюджетних
коштів

1

2

3

Коди та назви
бюджетної класифікації

Деталізація запропонованих змін та
обґрунтування необхідності
врахування запропонованих змін

Обсяг
бюджетних
призначень на
2022 рік (тис.
грн)

4

5

6

587

Забезпечення виконання завдань та
Виконавчий
Департамент
заходів міської цільової програми
орган
охорони
«Охорона та збереження культурної
Київської
культурної
спадщини м. Києва на 2022-2024 роки»,
міської ради
спадщини
1814081 «Забезпечення
проект якої схвалено розпорядженням
(Київської
виконавчого
діяльності інших закладів виконавчого органу Київської міської
міської
органу Київської
в галузі культури і
ради (Київської міської державної
державної
міської ради
мистецтва»
адміністрації) від 05.11.2021 №2309
адміністрації)
(Київської міської
«Про схвалення проєкту міської
Заступник
державної
цільової програми «Охорона та
голови
адміністрації)
збереження культурної спадщини м.
Прокопів В.В.
Києва на 2022-2024 роки»

588

Виконавчий
Департамент
орган
охорони
Київської
культурної
міської ради
спадщини
(Київської
виконавчого
міської
органу Київської
державної
міської ради
адміністрації)
(Київської міської
Заступник
державної
голови
адміністрації)
Прокопів В.В.

1817340 «Проектування,
реставрація та охорона
пам'яток архітектури»

Забезпечення виконання завдань та
заходів міської цільової програми
«Охорона та збереження культурної
спадщини м. Києва на 2022-2024 роки»,
проект якої схвалено розпорядженням
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.11.2021 №2309
«Про схвалення проєкту міської
цільової програми «Охорона та
збереження культурної спадщини м.
Києва на 2022-2024 роки»

37 496,53

34 600,00

Поправки щодо
збільшення або
зменшення обсягу
бюджетних
призначень,
розподілу
(тис. грн)
7

Джерела покриття
видатків

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

Висновок профільної
постійної комісії

8

10

11

8 930,37

Дохідна частина
бюджету міста Києва

3 460,00

Дохідна частина
бюджету міста Києва

Не враховано. В проєкті
бюджету по загальному та
спеціальному фондах на
реалізацію заходів МЦП
«Охорона та збереження
культурної спадщини м.
Києва на 2022-2024 роки»
передбачено 42417тис.грн.
Викладено в
Поправка в сумі
протоколі № 26/33 від
8930,37тис.грн не може бути
02.12.2021
врахована так як перевищує
загальний обсяг видатків за
МЦП на 2022 рік. Крім того,
відсутні фінансовоекономічні розрахунки
головного розпорядника
бюджетних коштів.

Не враховано. Відсутнє
обгрунтування джерела
додаткових видатків
бюджету

Викладено в
протоколі № 26/33 від
02.12.2021
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