
 

Інформація щодо обсягів фінансування з місцевого 

бюджету у 2014 році комунальних підприємств 

Дніпровського району м.Києва. 
 

Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень  Дніпровського району м.Києва 

 

Загальний фонд 

Заробітна плата 8 530 714,11 

Нарахування на оплату праці 2 937 235,89 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

120 000,00 

Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв  

50 000,00 

Всього 11 637 950,00 

Спеціальний фонд 

Заробітна плата 764 555,28 

Нарахування на оплату праці 494 294,72 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

160 132,55 

Всього 1 418 982,55 

 

 

Комунальне підприємство "Керуюча дирекція 

Дніпровського району м.Києва" 
 

 

Спеціальний фонд 

Капітальний ремонт 

житлового 

фонду (приміщень) 

4 288 195,74 

Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів 

260 949,74 

Поповнення статутного 

фонду 

3 251 000,00 

Всього 7 800 145,48 

 
 

Комунальний театрально-видовищний заклад культури 

Дніпровського району м.Києва "Театр Української 

традиції "Дзеркало" 

 

Загальний фонд 

Заробітна плата 560 758,00 

Нарахування на оплату праці 203 126,41 

Всього 763 884,41 
 



Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва  

Комунального некомерційного підприємства "Консультативно - 

діагностичний центр  Дніпровського району м.Києва"  

 за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 37177,4 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  37177,4 

1.1.1. загальний фонд 37177,4 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
0,0 

2 Видатки - всього (тис.грн) 37177,4 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  37177,4 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 37177,4 

  заробітна плата 25478,0 

  нарахування на заробітну плату 9121,8 

  харчування 0,0 

  медикаменти та пільгові медикаменти 394,6 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2146,2 

  поточне утримання 36,8 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
0,0 

 

Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Консультативно - 

діагностичний центр дитячий  Дніпровського району м.Києва"  

за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 12663,9 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  12663,9 

1.1.1. загальний фонд 12494,2 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
169,7 

2 Видатки - всього (тис.грн) 12663,9 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  12663,9 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 12494,2 

  заробітна плата 8182,7 

  нарахування на заробітну плату 2988,3 

  харчування 59,9 

  медикаменти та пільгові медикаменти 105,9 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1157,4 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
169,7 



Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико - санітарної допомоги №1 Дніпровського району 

м.Києва"  за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 19451,3 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  19451,3 

1.1.1. загальний фонд 19356,4 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
94,9 

2 Видатки - всього (тис.грн) 19451,3 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  19451,3 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 19356,4 

  заробітна плата 12471,1 

  нарахування на заробітну плату 4391,4 

  харчування 0,0 

  медикаменти та пільгові медикаменти 1491,2 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1002,7 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
94,9 

 

Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико - санітарної допомоги №2 Дніпровського району 

м.Києва"  за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 12699,6 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  12699,6 

1.1.1. загальний фонд 12699,6 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
0,0 

2 Видатки - всього (тис.грн) 12699,6 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  12699,6 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 12699,6 

  заробітна плата 8009,4 

  нарахування на заробітну плату 2843,0 

  харчування 0,0 

  медикаменти та пільгові медикаменти 1393,8 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 453,4 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 

0,0 

 



Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико - санітарної допомоги №3 Дніпровського району 

м.Києва"  за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 11333,1 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  11333,1 

1.1.1. загальний фонд 11257,3 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
75,8 

2 Видатки - всього (тис.грн) 11333,1 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  11333,1 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 11257,3 

  заробітна плата 7317,1 

  нарахування на заробітну плату 2611,8 

  харчування 0,0 

  медикаменти та пільгові медикаменти 935,0 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 393,4 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
75,8 

 

Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико - санітарної допомоги № 4 Дніпровського району 

м.Києва"  за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 10462,3 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  10462,3 

1.1.1. загальний фонд 10462,3 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
0,0 

2 Видатки - всього (тис.грн) 10462,3 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  10462,3 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 10462,3 

  заробітна плата 6535,4 

  нарахування на заробітну плату 2288,3 

  харчування 29,3 

  медикаменти та пільгові медикаменти 1319,5 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 289,8 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
0,0 



 

Інформація про обсяг фінансування з бюджету м. Києва 

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико - санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського 

району м.Києва"  за 2014 рік 

№ 

п/п 
Показники 2014 рік  

1 Надходження -всього (тис.грн) 18919,2 

  В тому числі:   

1.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  18919,2 

1.1.1. загальний фонд 18498,4 

1.1.2. 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
420,8 

2 Видатки - всього (тис.грн) 18919,2 

  В тому числі:   

2.1. За рахунок бюджету, в тому числі:  18919,2 

2.1.1 загальний фонд,  в т.ч.: 18498,4 

  заробітна плата 11496,2 

  нарахування на заробітну плату 4299,4 

  харчування 0,0 

  медикаменти та пільгові медикаменти 869,0 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1833,8 

  поточне утримання 0,0 

2.1.2 
спеціальний фонд (в тому числі бюджет 

розвитку) 
420,8 

 


