
Інформація до проекту бюджету на 2021 рік 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

 

КВК 031 

 

Для забезпечення виконання основних завдань та функцій Департаменту у 2021 

році Департаментом фінансів доведено граничний обсяг видатків на загальну 

суму : 66 714 300,00 грн, в тому числі:  

     

3110160 « Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті 

Києві» 

 

Граничний обсяг видатків на 2021 рік 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

35 524 300,00 - 35 524 300,00 

 

- Заробітна плата (85 штатних одиниць) 23 731 100,00 грн 

- Нарахування на оплату праці 5 220 842,00 грн 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 522 400,00 грн 

- Поточні видатки (використання товарів та послуг: охорона, прибирання 

приміщень, оцінка майна, супровід інформаційних та облікових систем, 

обслуговування комп’ютерної техніки та мереж,послуги зв’язку, 

канцелярське приладдя та інше) - 5 749 958 грн 

- Інші поточні видатки (судовий збір) 300 000,00 грн 

 

Виконання завдань та заходів міської цільової програми  

"Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади 

міста Києва на 2019 - 2021 роки", затверджених  Рішенням Київської 

міської ради від 20 грудня 2018 року N 547/6598: 

 

3117693  «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» 

 

Граничний обсяг видатків на 2021 рік 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

31 190 000,00 - 31 190 000,00 

 

-  Електронна база даних технічної документації  (КП «БТІ») 29 000 000,00 

грн; 

- Створення та впровадження Системи  ЄІАП проведення робіт з технічної 

інвентаризації (КП «БТІ») 1 000 000,00 грн; 

- Впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, 

модернізація та супровід програмного Модулю «Облік та відображення 



об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва 

Департаменту комунальної власності» 1 000 000,00 грн; 

- Укладення охоронних договорів (КП «КЖСЕ») 190 000,00 грн. 

 

3117340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» 

 

До Форми - 3 бюджетного запиту 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

- 6 730 000,00 6 730 000,00 

 

На балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» 

обліковується 54 об’єктів (нежилих приміщень) загальною площею 60 тис. 

кв.м. 

Значна частина будинків (приміщень) знаходяться у центральній 

історичній частині міста Києва і є об’єктами культурної спадщини, пам’ятками 

історії, архітектури та містобудування, більшість з яких побудовано до 1917 

року та потребують виконання реставраційних, ремонтних та інших робіт 

відповідно до науково-проектної документації. 

 

 

Пропозиції щодо визначення пріоритетності та доцільності реалізації 

заходів, які планується включити до бюджетного запиту можна надсилати: 

- електронна пошта gukv@gukv.gov.ua; 

- поштовий зв’язок (вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001). 
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