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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  внесения  змгн  до  ргшення  Киево -Святошинськог  районное  ради  
вгд  28.01.2016 року  Ns 62-04-VII «Про  районный  бюджет  

Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк» 

Вгдповгдно  до  пункту  17 частини  1 статтг  43 Закону  цкра iни  вгд  
21.05.1997 року  М2 280197-ВР  „Про  мгсцеве  самоврядування  в  Украiнг" (з  наступними  
змгнами ), пункту  5 статтг  23 Бюджетного  кодексу  Укра iни , районна  рада  

в  я  р  i ш  я  л  а : 

I. Внести  наступнг  зм iни  до  ргшення  районно i ради  «Про  районний  бюджет  
Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк»: 

1.1. Абзац  перший  пункту  1 ргшення  викласти  у  наступнгй  редакцг i: «- доходи  
районного  бюджету  у  сумг  1 093 113,9 тис . грн ., в  тому  числг  доходи  загального  
фонду  районного  бюджету  1 068 612,6 тис . грн ., доходи  спецгального  фонду  
районного  бюджету  24 501,3 тис . грн ., зггдно  з  додатком  3 Г  1 до  цього  ргшення »; 

1.2. У  абзацг  другому  пункту  1 цифри  «1 247 900,1», «942 932,3», «304 967,8» 

зам iнити  цифрами  «1 281 855,4», «984 193,9», «297 661,5»; 

1.3. У  абзацг  третьому  пункту  1 цифри  «157 301,5» замгнити  цифрами  
«153 327,2»; 

1.4. ц  абзацг  четвертому  пункту  1 цифри  «157 301,5» замгнити  цифрами  
«153 327,2»; 

1.5. У  пунктг  2 ргшення  цифри  «942 932,3», «304 967,8»;» замгнити  цифрами  
984 193,9», «297 661,5»; 

1.6. У  пунктг  8 ргшення  цифри  «254 943,7» замгнити  цифрами  «257 254,7». 

II. Внести  змгни  у  додатки  3Ч  1, 2, 3, 4, 5, 6 до  ргшення  районно i ради  «Про  
районний  бюджет  Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк», виклавши  iх  у  новгй  
редакцг i. 

III. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  
районно i ради  з  питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , 

соцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй . 

Голова  ради 	 В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
Ns 206-15-VII 



Додаток  N 1 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  
вгд  20.12.2016 року  N 206-15-VII 

Доходи  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк  

Код  Найменування  доходгв  зггдно  гз  бюджетною  класифгкацгею  Всього  загальний  фонд  
спецгальний  фонд  

всього  у  т .ч . бюджет  
розвитку  

1 2 3 3 4 5 

10000000 Податковг  надходження  487614,1 487614,1 

11000000 Податки  на  доходи , податки  на  прибуток , податки  на  збгльшення  ринковог  вартостг  487614 ,1 487614,1 

11010000 Податок  на  доходи  фгзичних  осгб  487264 ,1 487264,1 

11010100 

Податок  на  доходи  ф iзичних  oci6, що  сплачуеться  податковими  агентами , гз  доход iв  платника  податку  у  виглядг  
заробгтно i плати  
Податок  на  доходи  фгзичних  oci6 з  грошового  забезпечення , грошових  винагород  та  iнших  виплат , одержаних  
вгйськовослужбовцями  та  особами  рядового  i начальницького  складу , що  сплачуеться  податковими  агентами  
Податок  на  доходи  фгзичних  oci6, що  сплачуеться  податковими  агентами , гз  доходгв  платника  податку  гнших  нгж  
заробгтна  плата  

Податок  на  доходи  фгзичних  oci6, що  сплачуеться  фгзичними  особами  за  результатами  речного  декларування  

Податок  на  доходи  фгзичних  oci6 з  сумы  пенсгйних  виплат  

411914,1 411914,1 

11010200 2250 ,0 2250,0 

11010400 22750,0 22750,0 

11010500 50000 ,0 50000,0 

11010900 350,0 350,0 

11020000 Податок  на  прибуток  пгдприемств  350 ,0 350,0 

11020200 Податок  на  прибуток  пгдприемств  i органгзацгй , що  належать  до  комунально i власност i 350 ,0 350,0 

20000000 Неподатковг  надходження  10846 ,7 187,0 10659,7 0,0 

21010300 Частина  чистого  прибутку  (доходу ) комунальних  унгтарних  пгдприемств  та  iх  об 'еднань , що  вилучаеться  до  бюджету  75,0 75,0 

21081100 Адмгнгстративнг  штрафи  та  гншг  санкцг i 0,0 

21110000 Надходження  коштгв  в iд  вгдшкодування  втрат  сгльськогосподарського  i лгсогосподарського  виробництва  60 ,0 60,0 

22080400 

Надходження  в iд  орендно i плати  за  користування  цглгсним  майновим  комплексом  та  гншим  майном , що  у  
комунальнгй  власностг  12,0 12,0 

24060000 Iншг  надходження  100,0 100,0 

25010000 Плата  за  послуги , що  надаються  бюджетними  установами  10599 ,7 10599,7 

Разом  доходгв  498460,8 487801,1 10659,7 0 

40000000 Офгцгйнг  трансферти  594653 ,1 580811,5 13841,6 13841,6 

41030000 Субвенцяг  594653 ,1 580811,5 13841,6 13841,6 

41030400 Субвенц iя  з  гнших  бюджетгв  на  виконання  гнвестицгйних  проектгв  2384 ,9 2384,9 2384,9 

41030600 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  виплату  допомоги  сгм 'ям  з  дгтьми , малозабезпеченим  сгм 'ям , 

гнвалгдам  з  дитинства , дгтям -гнвалгдам , тимчасово i державно i допомоги  дгтям  та  допомоги  по  догляду  за  гнвалгдами  I 184567,0 184567,0 



Субвенц iя  з  державного  бюджету  м iсцевим  бюджетам  на  надання  п iльг  та  житлових  субсид iй  населенню  на  оплату  
електроенергг i, природного  газу , послуг  тепло -, водопостачання  i водовгдведення , квартирно i плати  (утримання  
будинк iв  i споруд  та  прибудинкових  територ iй), вивезення  побутового  смгття  та  редких  нечистот  

41030800 90149 ,0 90149,0 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населенню  на  
41031000 придбання  твердого  та  ргдкого  печного  побутового  палива  i скрапленого  газу  108 ,0 108,0 

41033900 Освгтня  субвенц iя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  179417,9 179417,9 

41034200 Медична  субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  102404 ,7 102404,7 
Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  здгйснення  заходгв  щодо  соцгально -економгчного  розвитку  

41034500 окремих  територгй  14110 ,0 14110,0 

41035000 1ншг  субвенцг i 13573,4 2116,7 11456,7 11456,7 

Субвенцгя  за  рахунок  залишку  коштгв  освгтньо i субвенця i з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам , що  утворився  
41035200 на  початок  бюджетного  пергоду  370,8 370,8 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  виплату  державно i соцгально i допомоги  на  дгтей -сиргт , 

позбавлених  батькгвського  пгклування , грошового  забезпечення  батькам -вихователям  i прийомним  сгм 'ям  за  надання  
41035800 соцгальних  послуг  у  дитячих  будинках  семейного  типу  та  прийомних  сгм 'ях  за  принципом  "гроше  ходять  за  дитиною " 3785 ,9 3785,9 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  будгвництво  (придбання ) житла  для  сгмей  загиблих  
в iйськовослужбовц iв , якi брали  безпосередню  участь  в  антитерористичнгй  операцг i, а  також  для  гнвалгдгв  I-II групи  з  

41036100 числа  вгйськовослужбовцгв , якi брали  участь  у  зазначенгй  операцг f, та  потребують  полгпшення  житлових  умов " 3781 ,5 3781,5 

Всього  доходгв  1093113,9 1068612,6 24501,3 13841,6 

Заступник  голови  районно . ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N2 2 
до  ргшення  Киево -СвятошинськоТ  районнот  ради  

вгд  20.12.2016 року 	206-15-V11 

Джерела  фгнансування  районного  бюджету  на  2016 ргк  
тис . грн . 

Спецгальний  фонд  

Всього  
у т . ч . 

бюджет  
Код  Назва  Всього  Загальний  фонд  

розвитку  
1 2 3 4 5 

200000 Внутргшне  фгнансування  185314 ,10 -90778 ,00 276092 ,10 276092 ,10 

203000 1нше  внутргшне  фгнансування  0,00 

203410 Одержано  62360,50 65254,20 -2893,70 -2693,70 

203420 Повернено  -62360,50 -65254,20 2893,70 2693,70 

фгнансування  за  рахунок  залишку  
205000 коштгв  на  рахунках  бюджетнх  915,80 915,80 

установ  

205100 На  початок  пергоду  1691,00 1691,00 

205200 на  кгнець  пергоду  775,20 775,20 

208000 
ф iнансування  за  рахунок  змгни  

185314,10 -90778,00 276092,10 276092,10 
залишк iв  кошт iв  бюджет iв  

208100 на  початок  року  199912,90 191108,50 8804,40 3368,20 
208200 на  кгнець  року  10624,40 1820,00 8804,40 3368,20 

кошти , що  передаються  гз  загального  
208400 фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  0,00 -276092 ,1 о  276092 ,1 о  276092 ,1 о  

(спецгального  фонду ) 

600000 
ф iнансування  за  активними  

190204,40 -90778,00 280982,40 276092,10 
операц iями  

602000 Змгна  обсяггв  бюджетних  коштгв  190204,40 -90778,00 280982,40 280066,50 
602100 на  початок  року  201603,80 191108,50 10495,30 3368,20 
602200 на  кгнець  року  11399,50 1820,00 9579,50 3368,20 

кошти , що  передаються  гз  загального  
602400 фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  0,00 -276092 ,1 о  276092 ,1 о  276092 ,1 о  

(спецгального  фонду ) 

603000 
ф iнансування  за  рахунок  коштгв  

0,00 0,00 0,00 
единого  казначеиського  рахунку  
фгнансування  за  рахунок  коштгв  

0,00 
603000 единого  казначеиського  рахунку  0,00 0,00 

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  Ы23 

до  ргшення  Киево -Святошинськог  районног  ради  

вгд  20.12.2016 року  Ы  206-15-V11 

Розподгл  видаткгв  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк  
за  головними  розпорядниками  коштгв  

Загальний  фонд  Спецгальний  фонд  

Всього  
споживання  

п ослуги  

з  них  

видатки  
Всього  

видатки  
споживання  

комуна льнг  

з  них  

видатки  
розвитку  р озвитку  

з  них  Разом  

оплата  
працг  розвитку  

комунальнг  
та  

енергоносг i 

оплата  
працг  

послуги  та  
енергоносг i  

бюджет  

код  програмно i 
класифгкацг i 

видаткгв  та  
кредитування  
мгсцевого 
бюджету  

класифгкацг i 

КОд 
тимчасово i 
класифгкацгi 

видаткгв  та  
кредитування  
мгсцевого  
бюджету  

код  
функцгональн  
оi 

видаткгв  та  
кредитування  

бюджету  

вида тки  
Найменування  зггдно  з  типовою  вгдомчою /типового  
програм ною  /тичпсовою  класифгкацгвю  видат кгв  та  

кредитування  мгсцевого  бюджету  

0100000 01 Районна  рада  5299,2 5299,2 1487,1 1065,0 0,0 9959,6 100,0 0,0 0,0 10406,6 10406,6 15258,8 

0110170 010116 0111 Органи  мгсцевого  самоврядування  4096,1 4096,1 1487,1 1065,0 6555,0 100,0 6455,0 6455,0 10651,1 

0116030 100103 0610 Дотацгя  житлово -комунальному  господарству  686,5 686,5 686,5 

0116130 100302 0620 

Комбгнати  комунальних  пгдприемств , 	районнг  виробничг  
об 'еднання  та  гншг  пгдприемства , установи  та  органгзацг i 

житлово -комунального  господарства  340,7 340,7 340,7 

0116310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  206,3 206,3 206,3 206,3 

0117470 180409 0490 

Внески  органгв  влади  Автономно i Республгки  Крим  та  органгв  
мгсцевого  самоврядування  у  статутнг  капгтали  суб 'ектгв  
пгдприемницько i дгяльностг  340,7 340,7 340,7 340,7 

0117700 200700 0540 1 ншг  природоохороннг  заходи  145,0 145,0 1355,0 1355,0 1355,0 1500,0 

0117830 210107 0380 

Заходи  та  роботи  з  мобглгзацгйно i пгдготовки  мгсцевого  
значения  850,0 850,0 850,0 850,0 

0118600 250404 0133 1 ншг  видатки  30,9 30,9 1199,6 1199,6 1199,6 1230,5 

0300000 ОЗ  Районна  державна  адмгнгстрацгя  1628,5 1628,5 0,0 0,0 0,0 5039,8 0,0 0,0 0,0 5039,8 5039,8 6668,3 

0317212 120201 0830 Пгдтримка  пергодичних  видань  (газет  та  журналгв ) 370,0 370,0 13,5 13,5 13,5 383,5 

0317810 210105 0320 

Видатки  на  запобггання  та  лгквгдацгю  надзвичайних  ситуацгй  
та  наслгдкгв  стихгйного  лиха  312,4 312,4 250,0 250,0 250,0 562,4 

0317830 210107 0380 

Заходи  та  роботи  з  мобглгзацгйно i пгдготовки  мгсцевого  
значения  185,0 185,0 185,0 

0318370 250344 0180 

Субвенцгя  з  мгсцевого  бюджету  державному  бюджету  на  
виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  
розвитку  реггонгв  541,1 541,1 4776,3 4776,3 4776,3 5317,4 

0318600 250404 0133 1 ншг  видатки  220,0 220,0 220,0 

1000000 10 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацг i 247667,0 247667,0 141282,9 32029,6 0,0 86938,0 2677,8 1436,0 0,0 84260,2 84260,2 334605,0 

1011020 070201 0921 Загальноосвгтнг  школи  219419,3 219419,3 125670,9 30068,4 44117,2 1492,2 700,0 42625,0 42625,0 263536,5 

1011030 070202 0921 Вечгрнг  (змгннг ) школи  1816,8 1816,8 1471,8 4,5 1816 8 

1011090 070401 0960 Позашкгльнг  заклади  освгти  7061, 5 7061,5 4722,8 711,0 2350,0 800,0 500,0 1550,0 1550 9411, 5 

1011170 070802 0990 Методична  робота , i нwi заходи  по  народнгй  освгтг  1607,3 1607,3 1174,1 38,0 120,0 120,0 120,0 1727,3 

1011190 070804 0990 Централгзованг  6yxranтepii 1821,6 1821,6 1203,9 105,0 344,0 229,0 150,0 115,0 115,0 2165,6 

1011200 070805 0990 Групи  по  централгзованому  госпобслуговуванню  2344,3 2344,3 337,7 16 1259,0 1259,0 1259,0 3603,3 

1011210 070806 0990 1 н  шг  заклад  и  освгти  5118,8 5118,8 3209,0 574,7 185,6 141,6 86,0 44,0 44,0 5304,4 

1011220 070807 0990 1 ншг  освгтнг  програми  464,8 464,8 10000,0 10000,0 10000,0 10464,8 



Допомога  дгтям -сиротам  та  дгтям , позбавленим  батькгвського  
1011230 070808 0990 П iКЛуВаннЯ , ЯКИМ  ВИПОВНЮЕТЬСЯ  18 роК i В  68 ,8 68 ,8 68 ,8 

1013500 091106 1040 iнwi видатки  517,8 517,8 517,8 

Заходи  по  peaniзaц ii реггональних  програм  вгдпочинку  та  
1013160 091108 1040 оздоровлення  дгтей  1643,2 1643,2 1643,2 

Утримання  та  навчально -тренувальна  робота  дитячо -юнацьких  
1015022 130107 0810 сПорТИВНИХ  ШК iЛ  5742,8 5742,8 3492 ,7 512,0 2305 ,0 15,0 2290 ,0 2290 ,0 8047 ,8 

1015100 130112 0810 1 ншг  видатки  40,0 40,0 40,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  26257,2 26257,2 26257,2 26257,2 

1400000 14 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацг i 168469,2 168469,2 87387,9 17900,2 0,0 78822,2 5038,2 1697,9 544,5 73784,0 73784,0 247291,4 

1412010 080101 0731 Л  i карн  i 108696,5 108696,5 54815,6 9253,9 62008,0 2696,5 583,1 423,4 59311,5 59311,5 170704,5 

1412140 080500 0722 Загальнг  i спецгалгзованг  стоматологгчнг  полгклгнгки  6664,3 6664,3 3390,5 567,4 3541,7 2341,7 1114,8 121,1 1200,0 1200,0 10206 

1412180 080800 0726 Центри  первинног  медичног  (медико -сангтарног ) допомоги  42597,2 42597,2 21781,8 8049,9 10453,8 10453,8 10453,8 53051,0 

Служби  технгчного  нагляду  за  будгвництвом  та  капгтальним  
ремонтом , централгзованг  6yxranтepii, групи  центрального  

1412200 081003 0763 господарського  обслуговування  9492,5 9492,5 7400,0 29,0 9492,5 

Пглы  и  на  медичне  обслуговування  громадянам , як i 

1413050 090212 1070 постраждали  внаслгдок  Чорнобильськог  катастрофи  1018,7 1018,7 1018,7 

1416310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  2818,7 2818,7 2818,7 2818,7 

1500000 15 Управлгння  соцгального  захисту  населення  302187,8 302187,8 4255,0 45,6 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302207,8 

1511060 070303 0910 Дитячг  будинки  (в  т . ч . сгмейного  типу , прийомнг  сгм 'i) 3785,9 3785,9 3785,9 

П iлыи  ветеранам  вгйни , дгтям  вгйни , особам , як i мають  особливг  
трудовг  заслуги  перед  Батькгвщиною , жертвам  нацистських  
переслгдувань  та  реабглгтованим  громадянам , як i стали  
гнвалгдами  внаслгдок  репресгй  або  е  пенсгонерами  на  житлово - 
комунальнг  послуги  

1513011 090201 1030 14594,4 14594,4 14594,4 

П iлыи  ветеранам  вгйни , особам  як i мають  особливг  трудовг  
заслуги  перед  Батькгвщиною , жертвам  нацистських  
переслгдувань  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  

1513021 090202 1030 
газу  

9,3 9,3 9,3 

П iлыи  
вет . вгйськ . сл ., вет . орг . вн . сп , вет . подат . мгл ., вет .держ . пож . ох . вет . 
Держ . крим .-викон . сл ., вет . сл . цив . зах ., вет .Держ . сл . спец . зв .та  
зах . гнф . Укр ., вдов .(вдгв .)пом (заг .)вет . вгйськ . сл . 	вет . ор . внутр . сп , 
вет . подат . м iniц i i, вет .держ . пожеж . ох . , вет .Держ . крим - 
виконав . сл ., вет . сл . цив . зах .та  вет .Держ . сл . спец . зв 'яз .та  
зах . гнф . Укр .; звгльн . зг  сл  за  вгком , через  хвор . або  висл . рокгв  
вгйськ -м  СБУ , прац . мглгц , особам  нач . скл . подат . мглгц , ряд . i 
нач . скл . крим .-викон . сист .; особам , звгльненим  зг  служ  цив . зах . за  
вгком , через  хвор  або  за  висл  рокгв , та  як i стали  гнвал  п iд  час  
вик  служб  обов .; пенс . з  числа  слгдч  прокур . дгтям (до  
досяг . повнол .)прац -в  мглгц , oci6 нач . скл . подат . мглгц , ряд . г  
нач . складу  крим .-викон . сист ., заг . або  пом . у  зв . з  
викон . служб . обов ., непрацездат . чл . сгм ., якг  переб . на  ix утрим . 
звгльн . з  вгйськ . служби  ос . як i стали  гнв . п iд  час  прох . вгйськ . сл . 
батькам  та  чл . сгм . вгйськовос -в , вгйськовосл  Держ  сл  спец  звяз  
та  зах  гнформ  Укр . як i заг . (пом .) або  проп . безв  п iд  час  прох . 
вгйськ . сл .; батькам  та  чл . сгм . oci6 ряд . i нач . складу  сл . цив . 
зах . як i загинули  (пом ) або  зникли  безв  п iд  час  вик . сл . об  на  жкп  

1513012 090204 1030 1810,3 1810,3 1810,3 

П iлыи  громадянам , як i постраждали  внаслгдок  Чорнобильськог  
катастрофи  на  житлово -комунальнг  послуги  

1513013 090207 1070 9294,6 9294,6 9294,6 



Пглы  и  пенсгонерам  з  числа  спецгалгстгв  гз  захисту  рослин , 
передбаченг  частиною  четвертою  стапг  20 Закону  Украгни  "Про  
захист  рослин ", громадянам , передбаченг  пунктом  "'i" частини  
nepwoi стапг  77 Основ  законодавства  про  охорону  здоров 'я , 
частиною  п 'ятою  стапг  29 Закону  Украгни  "Про  культуру ", 
частиною  другою  стапг  30 Закону  Украгни  "Про  бгблготеки  та  
бгблготечну  справу ", абзацом  першим  частини  четвертог  стапг  
57 Закону  Украгни  " Про  освгту ", на  безоплатне  користування  
житлом , опаленням  та  освгтленням  

1513014 090210 1070 690,0 690,0 690,0 

Пгльги  багатодгтним  сгм 'ям , дитячим  будинкам  сгмейного  
типу  та  прийомним  сгм 'ям , в  яких  не  менше  року  проживають  
вгдповгдно  трое  або  бгльше  дгтей , а  також  сгм 'ям  (кргм  
багатодгтних  сгмей), в  яких  не  менше  року  проживають  трое  i 
бгльше  дгтей , враховуючи  тих , над  якими  встановлено  опгку  
чи  пгклування , на  житлово -комунальнг  послуги  

1513015 090215 1070 1015,0 1015,0 1015 

Субвенцгя  на  виплату  допомог  сгм 'ям  з  дгтьми , 
малозабезпечиним  сгм 'ям , гнвалгдам  з  дитинства  та  дгтям - 
гнвалгдам  184567,0 184567,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184567,0 

1513041 090302 1040 допомога  у  зв 'язку  з  ваггтнгстю  i пологами  1209,8 1209,8 1209,8 

1513042 090303 1040 допомога  до  досягнення  дитиною  триргчного  вгку  1604,0 1604,0 1604,0 

1513043 090304 1040 допомога  при  народженнг  дитини  137630,2 137630,2 137630,2 

1513044 090305 1040 допомога  на  дгтей , над  якими  встановлено  опгку  чи  пгклування  4958,2 4958,2 4958,2 

1513045 090306 1040 допомога  на  дгтей  одиноким  матерям  11723,6 11723,6 11723,6 

1513046 090307 1040 Тимчасова  державна  допомога  дгтям  725,2 725,2 725,2 

1513047 090308 1010 допомога  при  усиновленнг  дитини  395,6 395,6 395,6 

1513048 090401 1040 Державна  соцгальна  допомога  малозабезпеченим  сгм 'ям  5826,4 5826,4 5826,4 

допомога  на  догляд  за  гнвалгдом  1 чи  111 групи  внаслгдок  
1513080 090413 1010 психгчного  розладу  664,7 664,7 664,7 

Державна  соцгальна  допомога  гнвалгдам  з  дитинства  та  дгтям - 

1513049 091300 1010 гнвалгдам  19829,3 19829,3 19829,3 

Субсидгг  населенню  для  вгдшкодування  витрат  на  оплату  
1513016 090405 1060 житлово -комунальних  послуг  62744,7 62744,7 62744,7 

Субсидгг  населенню  для  вгдшкодування  витрат  на  придбання  
твердого  та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  i скрапленого  

1513026 090406 1060 газу  98,7 98,7 98,7 

Компенсацгя  населенню  додаткових  витрат  на  оплату  послуг  
газопостачання , центрального  опалення  та  централгзованого  

1513017 090407 1060 постачання  гарячог  води . 0,0 0,0 0 

1513400 090412 1090 1 ншг  видатки  по  соцгальному  захисту  населення  9328,6 9328,6 9328,6 

1513112 090802 1040 1 ншг  програми  соцгального  захисту  неповнолгтнгх  50,0 50,0 50,0 

1513131 091101 1040 Утримання  центргв  соцгальних  служб  для  молодг  2376,3 2376,3 1 51 5,0 26,2 2376,3 

Соцгальнг  програми  i заходи  державних  органгв  у  справах  
1513150 091103 1040 молодг  40,0 40,0 40,0 

1513500 191106 1040 iнwi видатки  7551,5 7551,5 7551,5 

1513104 091204 1020 Територгальнг  центри  i вгддглення  соцгальног  допомоги  на  дому  3836,5 3836,5 2740,0 19,4 20,0 20,0 3856,5 

Виплати  грошовог  компенсацгг  фгзичним  особам , як i надають  
соцгальнг  послуги  громадянам  похилого  вгку , гнвалгдам , дгтям - 
гнвалгдам , хворим , як i не  здатнг  до  самообслуговування  i 
потребують  стронньог  допомоги  

1513181 091205 1010 250,0 250,0 250,0 

Фгнансова  пгдтримка  громадських  органгзацгй  гнвалгдгв  i 
1513202 091209 1030 ветерангв  80,0 80,0 80,0 

1516060 100203 0620 Благоустргй  мгст , cin та  селищ  65,0 65,0 65,0 



2400000 24 

Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  
райдержадмгнгстрацг i 30613,3 30613,3 19763,4 2067,6 0,0 9578,7 2763,7 1480,0 0,0 6815,0 6815,0 40192,0 

2414030 110103 0822 

Фглармонгг , музичнг  колективи  i ансамблг  та  i нwi мистецькг  
заклади  та  заходи  500,0 500,0 500,0 

2414060 110201 0824 Бгблготеки  6171,4 6171,4 4160 ,5 511,2 1112,0 4,5 1107 ,5 1107 ,5 7283 ,4 
2414070 110202 0824 Музе  i i виставки  1221 ,5 1221 ,5 468 ,5 121 ,3 287 ,4 12 , 4 275 ,0 275 ,0 1508 ,9 

2414090 110204 0828 Палаци  i будинки  культури , клуби  та  iнwi заклади  клубного  типу  3063,9 3063,9 1000,0 827,3 3781,8 95,3 3686,5 3686,5 6845,7 

2414100 110205 0960 Школи  естетичного  виховання  дгтей  18736,9 18736,9 13741,9 607,8 4397,5 2651,5 1480,0 1746,0 1746,0 23134,4 

2414200 110502 0829 1 ншг  культурно -освгтнг  заклади  та  заходи  919,6 919,6 392,5 0,0 919,6 

5300000 53 Управлгння  агропромислового  розвитку  0 0 0 0 0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0 60,0 

5317310 160101 0421 Землеустргй  60,0 60,0 60,0 

7610000 76 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацг i 227572,1 227572,1 0,0 0,0 0,0 107243,2 0,0 0,0 0,0 107243,2 107243,2 334815,3 

7618120 250301 0180 Ревесрна  дотацгя  86422,0 86422,0 86422,0 

7618700 250315 0180 1 ншг  додатковг  дотацгг  1974,6 1974,6 1974,6 

7618300 250324 0180 

Субвенцгя  гншим  бюджетам  на  виконання  гнвестицгйних  
проектгв  2384,9 2384,9 2384,9 2384,9 

7618440 250366 0180 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  
здгйснення  заходгв  щодо  соцгально -економгчного  розвитку  
окремих  територгй  14110,0 14110,0 14110,0 

7618800 250380 0170 1 ншг  субвенцг  i 125 065 ,5 125065 , 5 104858 ,3 104858 ,3 104858 ,3 229923 ,8 

7600000 76 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацг i 756,8 756,8 756,8 

7618010 250000 Видатки , не  вгднесенг  до  основних  груп  

7618010 250102 0133 Резервний  фонд  756,8 756,8 756,8 

ВСЬОГО  ВИДАТК 1В  984193,9 984193,9 254176,3 53108,0 0,0 297661,5 10599,7 4613,9 544,5 287608,8 287548,8 1281855,4 

Заступник  голови  районное  ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  М2 4 
до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  

вгд  20.12.2016 року  Ма  206-15-V11 

Мгжбюджетнг  трансферти  з  районного  бюджету  мгсцевим /державному  бюджетам  на  2016 ргк  

П/П  

Найменування  

адмгнгстративно - 

територгальних  одиниць  

Дотацгi з  районного  бюджету  
(загальний  фонд ) 

Субвенцг i з  районного  бюджету  Субвенцг i районному  бюджету  

Реверсна  дотацгя  

(кошти , що  передаються  

до  державного  бюджету  

з  мгсцевих  бюджетгв  для  

горизонтального  

виргвнювання  

податкоспроможностей  

територгй ) 

гншг  

додатковг  

дотацгi 
закладгв 	 ( в  

Субвенцг i 
Субвенцг i з  спецгального  фонду  

на : 

Субвенцг i з  
загального  фонду  

гi з  спецгального  фонду  

на  утримання  

дошкгльних  

навчальних  

тому  числг : додаток  

4-1) 

на  утримання  

клубних  

тому  

числг :додаток  

4-2): 

закладгв  (в 	г ншг  
всього  

субвенцг i 
всього  

на  здг йснення  заходгв  

Субвенцгя  з  

державного  бюджету  

мгсцевим  бюджетам  
• 

щодо  соцгально - 

економгчного  

розвитку  окремих  

територгй  

гншг  субвенцг i 
бюджет ам  на  

субвенцгя  

гншим  

виконання  

гнвестицгйних  

проектгв  

гншг  субвенцг i гн шг  субвенцг i 

рое 
 

субвенцгя  з  

гнших  бюджетгв

на  виконання  

гнвестицгйних  

пгв  

М 1СЬК 1 
1 Боя  ська  23 998, 7 1 322,6 25 321, 3 25 321, 3 1 280,0 15 693, 7 428,0 
2 Вишнева  25 652,3 486,4 26 138,7 26 138,7 11 740,0 35,0 5 490,0 2 384,9 

СЕЛИЩНА  
3 Чабан  i вська  8 805,2 209,9 9 015,1 3 150,0 12 165,1 10 510,0 13 361,2 64,3 14,7 

С 1ЛЬСЬК 1 
4 Бглого  одська  5 226,1 1 040,50 6 266,6 6 266,6 3 365,6 176,0 
5 Боб  и  цька  28,5 299,60 299, 6 200,0 499.6 1 195,4 
6 6 зг  вська  2 350,9 217,20 2 568,1 2 568,1 104,0 43,0 674,0 
7 Вгта -Поштова  179,10 179,1 179,1 6 249,4 14,6 21,1 
8 Гатненська  1 438, 7 159,00 1 597, 7 1 597,7 100,0 800,0 
9 Го  еницька  _______ 3 _ . _ 4 960,10 4 539,5 4 539,5 100,0 

10 Го  енська  1338. 2 300,70 1638. 9  1638.9 2 459, 0 
11 Дмит  гвська  3688, 1 297,80 4986,4 200,0 5186,4 2 589,1 
12 3абг  ська  1 807, 3 313,40 2120. 7 282,9 2403.6 2 195, 2 
13 Княжи  цька  1 318,4 1249. 278,50 1527. 6 745,0 2272.6 190, 0 
14 К  юкгвщинська  1871, 180,00 2051,  1 2051,  1 2 320,0 5 100, 0 
15 Лгсникгвська  336,60 336,6 336,6 450,0 10,0 
16 Л  ичанська  507,7 779,7 241,40 1021, 135,0 1156, 404, 0 
17 Ми  оцька  372,8 162,40 535,2 535,2 100,0 157,1 
18 М  их . Р  бежг  вська  1 511, 6 286,60 1 798, 2 1 798.2 100, 0 
19 М  зичанська  120,0 1587, 2 289,60 1876, 8 1 876, 8 2900, 0 
20 Святопет  i вська  2623. 6 278,00 2901. 6  2901.6 9 800, 0  30,0 399,0 
21 Пет 	шкгвська  402,30 402, 3 267,0 669.3 681, 0 
22 П . П . Бо  щаггвська  6 084, 5 440,60 6525, 6 525,1 7 100, 0  41,0 
23 Со 	. Бо  щаггвська  _______5062 6 5062. 5 062,6 331,0 2 618,4 
24 Та  асг  вська  3 435, 4 672,80 4108, 2 4 108,2 1 834,0 20,0 
25 Ходосг  вська  1 886,7 332,80 2219 5 2219.5 100, 0 210,0 306,5 
26 Хотг  вська  1 849,9 449,60 2 299,5 2 299,5 9 542,7 
27 Ш  п  итькг  вська  2 175,7 572,80 2 748,5 2 748,5 7 104,0 162,0 509,0 

28 обласний  бюджет  300,0 2 384,9 
29 де  жавний  бюджет  86 422,00 

Всього  86 422,0 1 974,6 108 375,3 11 710,3 120 085,6 4 979,9 125 065,5 14 110,0 104 858,3 2 384,9 1 098,0 11 456,7 2 384,90 

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N2 4-1 
до  ргшення  Киево -Святошинськог  районно i ради  

в iд  20.12.2016 року 	206-15-V11 
Розрахунок  видаткгв  по  ДНЗ  в  розргзг  мгсцевих  рад  району  на  2016 ргк  

(до  ргшення  районно i ради  в iд  28.01.2016 року  N 62-04-V11 "Про  районний  бюджет  Кивво -Святошинського  району  на  2016 ргк") 
тис . грн  

ФОП  за  
листопад  

сгчень -квгтень  

(ФОП  * листопада  4) 

ФОП  за  1 
мгсяць  з  

01.05.16р . 
(+7,1 %) 

Показ ник  

травень - 
листопад  

(ФОП  з  
01 .05.1  5р *7)  

ФОП  за  1 
мгсяць  з  

01.12.16р . 
(+9,2%) 

ФОП  на  р i к  ...* Енергонос ii 

поточнг  
касовг  

видатки  на  
10.12.15р . 

поточнг  
вида 0тки  
(+12 /о ) 

Разом  

М . Боярка  1 233,4 4933,6 1 321,0 9246,8 1 442,5 15622,9 3620,4 2705,4 3030,0 22273,4 
М . Вишневе  1 320,0 5 280,0 1 413,7 9 896,0 1 543,8 16 719,8 4 977,7 2 611,4 2 924,8 24 622,3 
селище  Чабани  509,0 2036,0 545,1 3816,0 595,3 6447,3 1 544,0 793,7 888,9 8880,2 
с . Бглогородка  266,1 1064,4 285,0 1995,0 311,2 3370,6 643,5 1082,2 1212,1 5226,1 
с . Бузова  93,1 372,4 99,7 698,0 108,9 1 179,3 279,9 171,2 191,7 1 650,9 
с . Гатне  54,2 216,8 58,0 406,3 63,4 686,5 78,2 360,9 404,2 1 168,9 
с . Гореничг  197,2 788,8 211,2 1 478,4 230,6 2 497,8 630,9 402,4 450,7 3 579,4 
с . Горенка  51,8 207,2 55,5 388,3 60,6 656,1 139,5 182,3 204,2 999,8 
с . Дмитргвка  143,7 574,8 153,9 1 077,3 168,1 1 820,2 585,2 597,0 668,6 3 074,0 
с . 87,3 349,2 93,5 654,5 102,1 1 105,8 227,4 204,5 229,0 1 562,3 
с . Княжгчг  46,2 184,8 49,5 346,4 54,0 585,2 125,6 306,5 343,3 1 054,1 
с . Крюкгвщина  87,8 351,2 94,0 658,2 102,7 1 	112,1 197,8 439,9 492,7 1 802,6 
с . Личанка  38,4 153,6 41,1 287,9 44,9 486,4 100,8 82,7 92,6 679,8 
с . Мироцьке  15,5 62,0 16,6 116,2 18,1 196,3 100,1 48,7 54,5 350,9 
с . Мих . Рубежгвка  60,1 240,4 64,4 450,6 70,3 761,3 220,3 213,4 239,0 1 220,5 
с . Музич  i 80,8 323,2 86,5 605,8 94,5 1 023,5 267,1 264,9 296,7 1 587,2 

с . Святопетргвське  120,8 483,2 129,4 905,6 141,3 1 530,1 268,0 657,5 736,4 
25345 

с . П . П . Борщаггвка  214,0 856,0 229,2 1 604,4 250,3 2 710,6 896,1 663,5 743,1 4 349,9 
с . Соф . Борщаггвка  190,1 760,4 203,6 1 425,2 222,3 2407$ 928,6 1 077,4 1 206,7 4 543,2 
с . Тарасг  вка  157,1 628,4 1 68,3 1 177,8 183,7 1 989, 9 592,0 726,3 813,5 3 395,4 
с . Ходосгвка  95,4 381,6 102,2 715,2 111,6 1 208,4 157,8 189,8 212,6 1 578,8 
с . Хотгв  99,4 397,6 106,5 745,2 116,3 1 259,1 211,2 249,7 279,7 1 749,9 
с . Шпитьки  106,8 427,2 114,4 800,7 124,9 1 352,8 335,7 77,8 87,1 1 775,7 
Усього  5 268,2 21 072,8 5 642,2 39 495,7 6 161,3 66 729,8 17 127,8 14 109,1 15 802,2 99 659,8 

*Для  розрахунку  потреби  в  коштах  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносггв  у  2016 роцг  установами  та  органгзацгями , що  
фгнансуються  за  рахунок  коштгв  бюджету , базовг  обсяги  пропонуеться  збгльшити  в  середньому  на  коефгцгент  1,0824 у  тому  числе  при  
визначеннг  видаткгв  на : 
оплату  природного  газу  (КЕКВ  2274) на  коефгцгент  1,1; 
оплату  теплопостачання  (КЕКВ  2271) на  коефгцгент  1,1016; 
оплату  електроенерггг  (КЕКВ  2273) на  коефгцгент  1,05; 
оплату  водопостачання  i водовгдведення  (КЕКВ  2272) та  гнших  енергоносггв  (КЕКВ  2275) на  коефгцгент  1,104. 

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  4-2 
до  ргшення  КиЕво -Святошинськог  районно i ради  

вгд  20.12.2016 року 	206-15-V11 

Розрахунок  видаткгв  по  клубних  закладах  району  в  розргзг  мгсцевих  рад  на  2016 ргк  
(до  ргшення  районно i ради  в iд  28.01.2016 року  N 62-04-V11 "Про  районний  бюджет  Кивво -Святошинського  району  на  2016 ргк") 

тис . грн . 

ФОП  за  
листопад  

сгчень -квгтень  

(ФОП  листопада  4) 
Пока зник  

ФОП  за  1 
мгсяць 	з  

01.05.16р . 
(+7,1%) 

травень - 
листопад  

(ФОП  з  
01.05.15р .*7) 

ФОП  за  1 
мгсяць  з  

01.12.16р . 
(+9,2%) 

ФОП  на  р i к  Енергоносгг ~` 

поточнг  
касовг  

видатки  на  
10.12.15р . 

поточнг  
вида 0тки  
(+12/о ) 

Разом  

М . Боя  р  ка  76,8 307,2 82,3 575,8 89,8 972,8 123,7 6,5 7,4 1 103,9 
М . Вишневе  26,1 104,4 28,0 195,7 30,5 330,6 27,9 31,3 361,9 
селище  Чабани  6,9 27,6 7,4 51,7 8,1 87,4 78,5 0,0 0,0 165,9 
с . Бглогородка  52,0 208,0 55,7 389,8 60,8 658,7 344,6 2,0 2,2 1 005,5 
с . Боб  р  и  ця  14,5 58,0 15,5 108,7 17,0 183,7 95,0 0,8 0,9 279,6 
с . Бузо  ва  11,8 47,2 12,6 88,5 13,8 149,5 33,9 2,6 2,9 186,2 
с . Вгта -Поштова  9,0 36,0 9,6 67,5 10,5 114,0 0,0 0,0 114,0 
с . Гатн  е  3,9 15,6 4,2 29,2 4,6 49,4 4,0 0,0 0,0 53,4 
с . Горен  ич  i 47,2 188,8 50,6 353,9 55,2 597,9 237,3 0,0 0,0 835,1 
с . Горенка  15,8 63,2 16,9 118,5 18,5 200,1 52,1 0,4 0,4 252,7 
с . Дм  итр  i в  ка  43,0 172,0 46,1 322,4 50,3 544,7 375,6 69,5 77,8 998,1 
с . 9, 3 37,2 10,0 69,7 10,9 117,8 171,0 3,8 4,3 293,0 
с . Княжгч  i 14,9 59,6 16,0 111,7 17,4 188,7 44,0 7,9 8,8 241,5 
с . Крюкгвщина  11,6 46,4 12,4 87,0 13,6 146,9 11,0 19,6 22,1 180,0 
с . Л  i сн  и  ки  18, 8 75,2 20,1 140,9 22,0 238,1 71,2 5,4 6,0 315,4 
с . Личанка  17,6 70,4 18,8 131,9 20,6 222,9 18,5 0,0 0,0 241,4 
с . Мироцьке  6,5 26,0 7,0 48,7 7,6 82,3 76,4 3,2 3,6 162,4 
с . М  их . Рубежг  в  ка  15,4 61,6 16,5 115,5 18,0 195,1 11,7 1,1 1,2 208,0 
с . Музичг  14,0 56,0 15,0 105,0 16,4 177,3 24,2 67,9 77,1 278,6 
с . Святопетргвське  12,9 51,6 13,8 96,7 15,1 163,4 34,4 7,4 8,5 206,3 
с . П . П . Борщаггвка  20,1 80,4 21,5 150,7 23,5 254,6 166,1 186,0 440,6 
с . Петрушки  19,5 78,0 20,9 146,2 22,8 247,0 33,6 64,0 71,7 352,3 
с . Та  paci в  ка  29,2 116,8 31,3 218,9 34,2 369,9 290,2 12,3 13,8 672,8 
с . Ходосгвка  20,4 81,6 21,8 152,9 23,9 258,4 72,7 1,6 1,8 332,8 
с . Хотг  в  31,3 125,2 33,5 234,7 36,6 396,5 31,2 19,5 21,9 449,6 
с . Ш  п  ить  ки  22,2 88,8 23,8 166,4 26,0 281,2 183,7 11,5 12,9 477,8 
Усього  570,7 2 282,8 611,2 4 278,5 667,5 7 228,8 2 418,2 501,0 562,8 10 208,8 

*Для  розрахунку  потреби  в  коштах  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносггв  у  2016 роцг  установами  та  органгзацгями , що  
фгнансуються  за  рахунок  коштгв  бюджету , базовг  обсяги  пропонуЕться  збгльшити  в  середньому  на  коефгцгЕнт  1,0824 у  тому  числг  при  
визначеннг  видаткгв  на : 
оплату  природного  газу  (КЕКВ  2274) на  коефгцгЕнт  1,1; 
оплату  теплопостачання  (КЕКВ  2271) на  коефгцгЕнт  1,1016; 
оплату  електроенерггг  (КЕКВ  2273) на  коефгцгЕнт  1,05; 
оплату  водопостачання  i водовгдведення  (КЕКВ  2272) та  гнших  енергоносггв  (КЕКВ  2275) на  коефгцгЕнт  1,104. 

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N~ 5 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  
вгд  20.12.2016 року  N~ 206-15-VII 

Перелгк  об ' ектгв , видатки  на  якг  у  2016 роцг  будуть  проводитися  за  рахунок  коштгв  бюджету  розвитку  

ТИС . грН .~/грН  

Код  програмног  
К  Код  тимчасовог  

Код  Найменування  Вгдсоток  Всього  видаткгв  класифгкацгг  
видаткгв  та  

класифгкацг г  функцгональног  
класифгкацгг  

зггдно  з  типовою  вгдомчою /типового  
Назва  об ' ектгв  вгдповгдно  до  проектно - кошторисно г  Загальний  обсяг  завершеностг  на  завершения  Разом  видаткгв  

кредитування  видатк  гв  та 
видаткгв  та  . /тимчасовою  документацгг  тощо  

фгнансування  будгвництва  будгвництва  на  поточний  
кредитування  класифгкацгею  видаткгв  та  будгвництва  об 'ектгв  на  об 'ектгв  на  ргк  мгсцевого  

2  мгсцевого  бюджету  
кредитування  

 кредитування  мгсцевого  бюджету  майбутнг  роки  майбутнг  роки  
бюджету  бюджету  
0100000 Районна  рада  
0110000 Районна  рада  206,3 

0116310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  
Реконструкц iя  газово i котельн i та  зовнгшнгх  мереж  206,3 

теплопостачання  за  адресою : м . Ки iв , вул . Янтарна , 12) 

1000000 Вгддгл  осв iти  райдержадмгнгстрацгг  

1010000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
26 257,2 

Проведення  експертного  звгту  за  проектом  реконструкця i з  
100,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  добудовою  прим iщення  Боярсько i ЗОШ  I-III ступенгв  N~ 1 за  
адресою : вул .Лисенка , 11/23 в  м .Боярка  Киево - 

Святошинського  району  Ки iвсько i областг  

Реконструкц iя  фасаду  (утеплення ) Боярсько i ЗОШ  I-III 1 500,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  

ступенгв  З 1 

Виготовлення  проектно -кошторисно i документацг i для  70,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  реконструкця i спортивного  майданчика  в  Боярськгй  ЗОШ  I- 
III ступенгв  N~ 3 

Проведення  реконструкця i газорозподгльчого  пункту  200,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  

БОЯрСЬК 1й  ЗОШ  I-III СТупеН 1н  N 4 

Реконструкц iя  даху  Боярського  НВК  "Ггмназгя - 
1 500,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  
загальноосв iтня  школа  I ступеня " 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Будгвництво  свердловини  Бузгвсько i ЗОШ  I-III ступенгв  700,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Будгвництво  свердловини  Гатнянсько i ЗОШ  I-III ступенгв  700,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Реконструкц iя  теплотраси  Гатнянсько i ЗОШ  I-III ступен iв  
1 500,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Реконструкц iя  актово i зали  Гатнянсько i ЗОШ  I-III ступен iв  
700,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  
Реконструкц iя  з  утепленням  примгщення  Гореницько i ЗОШ  1 527,2 

I-III ступенгв  

Проведення  нчерги  реконструкця i даху  примгщення  1 000,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Дмитргвсько i ЗОШ  I-III ступенгв  

Реконттукцгя  газово i котельнг  Дмитргвсько i ЗОШ  I-III 1 500,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  

ступенгв  



Реконттукцгя  газово i котельнг  Лгсникгвсько i ЗОШ  I-III 540,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  

ступен iв  

Виготовлення  проектно -кошторисно i документацг i 
300,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  . 
реКОНСТруКЦц  прим iщення  МИрОЦЬК 01 ЗОШ  I-II СТуПН 1в  

Реконструкц iя  прим iщення  (встановлення  в iкон ) 370,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Новос iлк iвсько i ЗОШ  I-III ступен iв  

Реконструкцгя  прим iщення  (утеплення  фасаду ) 1 500,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Новос iлк iвсько i ЗОШ  I-III ступен iв  

Проведения  реконструкця i тепломережг  П .П .Борщаггвсько i 1 200,0 
1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  ЗОШ  I-III ступен iв  

реконструкцгя  пгдвального  прим iщення  Соф .Борщаггвського  1 200,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  НВК  "спецгалгзовано i школи  I-III ступен iв  - 
загальноосвгтньо i школи  I-III ступен iв ' 
Реконструкцгя  спортивно i залп  Тарасгвсько i ЗОШ  I-III 400,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  
ступен iв  

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Будгвництво  резервних  котелень  на  твердому  паливг  8 500,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Реконструкцгя  даху  Киево -Святошинсько i ДЮСШ  

Реконструкцгя  прим iщення  позашкгльного  закладу  "06epir" 

800,0 

1016310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  450,0 

1400000 
Вгддгл 	охорони 	здоров 'я  
райдержадмгнгстрацгг  

1410000 
Вгддгл 	охорони 	здоров 'я  2 818,7 

райдержадмгнгстрацгг  

Реконструкцгя  з  розширенням  приймального  в iдд iлення  476,0 

1416310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  центрально i районно i лгкарнг  Киево -Святошинського  
району  

Реконструкцгя  систем  опалення  будгвель  лабораторного  850,0 

1416310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  
корпусу  полгклгнгки  протитуберкульозного  вгддглення  
центрально i районно i лгкарнг  Киево -Святошинського  
району  
Проведения  реконструкця i прим iщення  жгночо i консультацг i 1 492,7 

1416310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  Вишнгвсько i мгсько i лгкарнг  (за  рахунок  субвенцг i з  
Вишнгвського  мгського  бюджету ) 

Всього  29 282,2 

Заступник  голови  районное  ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N2 б  
до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно ! ради  

вгд  20.12.2016 року  N2 206-15-VII 

Перел iк  мiсцевих  (рег iональних ) програм , якi ф iнансуватимуться  за  рахунок  кошт iв  
районного  бюджету  у  2016 роц i 

(тис . грн .) 

Код  програмно i Код  тимчасово i Код  
класифгкацг i класифгкацг i функцгонально i Найменування  

Разом  загальний  
видаткгв  та  видаткгв  та  класифгкацг i зггдно  з  типовою  вгдомчою /типовою  Найменування  мгсцевог  (реггонально  ) 

Загальний  фонд  Спецгальний  фонд  та  спецгальний  кредитування  кредитування  видаткгв  та  програмною з/тимчасовою  класифгкацгею 	видаткгв  та  програми  
мгсцевого  мгсцевого  кредитування  кредитування  мгсцевого  бюджету  фонди  

бюджету 2  бюджету  бюджету  

0100000 Районна  рада  

1 203,1 9 871,6 11 074,7 
0110000 Районна  рада  

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	об 'ектгв 	спгльно i 5 920 ,0 

комунально i власностг 	територгальних  громад  сгл , 

0118600 010116 0111 Органи  мгсцевого  самоврядування  селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево - 5 920,0 

Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015- 

______________ ______________ _______________ ___________________________________________________ 2017  роки  

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	об 'ектгв 	спгльно i 686,5 

комунально i власностг 	територгальних  громад  сгл , 

0116030 100103 0610 Дотацгя  житлово -комунальному  господарству  селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево - 686,5 

Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015- 

______________ ______________ _______________ ___________________________________________________ 2017  роки  
Програма  на  виконання  ргшення  сесй  районно i ради  340,7 
вiд  07.07.2016 року  М 	144-11-VII «Про  заборону  та  

0116130 100302 0620 Комбгнати 	комунальних 	пгдприемств , 	районнг 	виробничг  припинення  приймання  твердих  побутових  вгдходгв  340,7 

об 'еднання 	та 	гншг 	пгдприемства , 	установи 	та 	органгзацг i КП 	«Киево -Святошинське 	виробниче 	управлгння  

житлово -комунального  господарства  житлово -комунального  господарства » 

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	об 'ектгв 	спгльно i 
206 ,3 

комунально i власностг 	територгальних  громад  сгл , 

0116310 150101 0490 Капгтальнг  вкладення  селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево - 206,3 

Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015- 

______________ ______________ _______________ ___________________________________________________ 2017  роки  

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	об 'ектгв 	спгльно i 
340,7 

комунально i власностг 	територгальних  громад  сгл , 

0117470 180409 0490 Внески  органгв  впади  Автономно i Республгки  Крим  та  органгв  селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево - 340,7 

мгсцевого 	самоврядування 	у 	статутнг 	капгтали 	суб 'ектгв  Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015- 

______________ ______________ _______________ пiдприсмницько i дгяльностг  2017 роки  

Програма 	охорони 	довкглля 	та 	рацгонального  145 ,0 1355,0 

0117700 200700 0540 Iншг  природоохороннг  заходи  
використання 	природних 	ресурсгв 	у 	Киево - 

1 500,0 
Святошинському  районг  Киiвсько i областг  на 	2012- 

2016 роки  
Програма  пгдтримки  заходгв  мобглгзацгйно i пгдготовки  850 ,0 

0117830 210107 0380 на  територг i Киево -Святошинського  району  на  2016 850,0 
Заходи  та  роботи  з  мобглгзацгйно i пгдготовки  мгсцевого  значения  ргк  

Програма  вгдзначення  державних  та  професгйних  свят , 30,9 

0118600 250404 0133 Iншг  видатки  ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево -  
30,9 

Святошинським  районом , здгйснення  представницьких  

та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки  



Програми  профглактики  правопорушень , боротьби  зг  1 000,0 

0118600 250404 0133 Iншг  видатки  
злочиннгстю  i корупцгею , забезпечення  громадсько i 

1 000,0 
безпеки 	 у 	Киево -Святошинському  

районг  на  2016-2018 роки  

199,6 

0118600 250404 0133 Iншг  видатки  
Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	матергально - 

199,6 
технгчного  забезпечення  управлгння  Пенсгйного  фонду  

Укра iни  у  Киево -Святошинському  районг  на  2016 рiк  

0300000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  1 566,1 5 039,8 6 605,9 

0310000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  

0317212 120201 0830 Пгдтримка  пергодичних  видань  (газет  та  журналгв ) 
Програма  пгдтримки  розвитку  реггональних  засобгв  370,0 13,5 

383,5 масово i гнформацг i 

Програма 	захисту 	населения 	i 	територг i 	вгд  250 ,0 250,0 

0317810 210105 0320 Видатки  на  запобггання  та  лгквгдацгю  надзвичайних  ситуацгй  та  надзвичайних  ситуацгй  техногенного  та  природного  500,0 

наслгдкгв  стихгйного  лиха  характеру  

Програма  пгдтримки  заходгв  мобглгзацгйно i пгдготовки  185 ,0 

0317830 210107 0380 на  територг i Киево -Святошинського  району  на  2016 185,0 
Заходи  та  роботи  з  мобглгзацгйно i пгдготовки  мгсцевого  значения  рiк  

Програма 	сприяння 	Управлгнням 	державно i 871,7 

казначейсько i 	службы 	Украiни 	у 	Киево - 

0318370 250344 0180 Святошинському  районг  в  питаннг  розмгщення  Центру  871,7 
Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  надання 	адмгнгстративних 	послуг 	Киево - 

виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  Святошиснько i районно i державно i адмгнгстрацг i на  
розвитку  реггонгв  2016 рiк  

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	функцгонування  195 ,0 

0318370 250344 0180 
Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  Центру 	обслуговування 	платникгв 	податкгв 	та  

195,0 
виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  громадян  Киево -Святошинського  району  Киiвсько i 

розвитку  реггонгв  област i на  2016-2017 рiк  

запобггання 	виникненшо 	лгсових 	i 2 510 ,0 

0318370 250344 0180 Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  торф

Програма  

' яних  пожеж , пожеж  в  природних  екосистемах  та  2 510,0 
виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  забезпечення  iх  ефективного  гасгння  на  перглд  2016- 

розвитку  реггонгв  2017 рокгв  

501,1 

0318370 250344 0180 Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  Програма  сприяння  функцгонуваншо  Центру  надання  501,1 
виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  адмгнгстративних 	послуг 	Киево -Святошинсько i 

розвитку  реггонгв  районно i державно i адмгнгстрацг i на  2016 рiк 

бвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  де 	 бюджету 	а  у 	
~ 	

ржавно  
~ 	~ 

фiнансово i 	п  
~ 	

Функцго  
~ 

Програма  	 гд 	имки 	 вання  
199,6 

0318370 250344 0180 виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  управлгння 	соцгального 	захисту  населения  Киево - 199 6 ~ 

розвитку  реггонгв  Святошинсько i райдержадмгнгстрацг i на  2016 рiк  

Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  Програма  забезпечення  технгчного  захисту  гнформацг i 40,0 

0318370 250344 0180 виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  з  обмеженим  доступом  у  райдержадмгнстрацг i на  2016 40,0 

розвитку  реггонгв  ргк  

Комплексна  програма  профглактики  правопорушень , 1 000,0 

0318370 250344 0180 Субвенцгя  з  мгсцевого 	бюджету  державному  бюджету  на  боротьби  з  зг  злочиннгстю  i корупцгею , забезпечення  1000,0 
виконання  програм  соцгально -еконоамгчного  та  культурного  громадсько i безпеки  у  Киево -Святошинському  районг  

розвитку  реггонгв  на  2016-2018 роки  

Програма  розвитку  та  функцгонування  комунально i 220,0 

0318600 250404 0133 Iншг  видатки  установи  «Киево -Святошинський  районний  Трудовий  220,0 
архгв» Киево -Святошинсько i районно i ради  Киiвсько i 

областг  на  2013-2018 роки  

1000000 Вгддгл  осв iти  райдержадмгнгстрацгг  45 582,9 49 231,2 94 814,1 

1010000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
1011220 070807 0990 Iншг  освгтнг  програми  Програма  «Дгти  Укра iни» 158,6 158,6 

1011221 070807 0990 Програма 	розвитку 	системи 	освгти 	Киево - 306,2 
306,2 

Iншг  освгтнг  програми  Святошинського  району  на  2015-2020 роки  

070807 0990 Районна 	цгльова 	соцгальна 	програма 	« Шкгльний  10 000,0 
10 000,0 

Iншг  освгтнг  програми  автобус » на  2012-2016 роки  



070808 0990 Допомога  дгтям -сиротам  та  дгтям , позбавленим  батькгвського  68,8 
68,8 

пгклування , яким  виповнюеться  18 рокгв  Програма  « Дгти  Укра iни» 

1013500 091106 1040 Iншг  видатки  Програма  «Дгти  Укра iни» 517,8 517,8 

Оздоровления  та  вгдпочинок  дгтей  (кргм  заходгв  з  оздоровления  

1013160 091108 1040 
дгтей , що  здгйсшоються  за  рахунок  коштгв  на  оздоровления  Програма  оздоровления  дгтей 	6 43,2 1 1 643,2 
громадян , 	якг 	постраждали 	внаслгдок 	Чо рнобильсько i 

катастрофи ) 

1015о22 1зо 107 ов 1 о  Утримання 	та 	навчально -тренувальна 	робота 	комунальних  Програма  розвитку  фгзично i культури  та  спорту  в  357 , 1 з57,1 
дитячо -юнацьких  спортивных  шкгл  Киево -Святошинському  районг  

1015100 130112 0810 Iншг  видатки  
Програма 	розвитку 	дитячо -юнацького 	футболу 	у  40,0 

40,0 
Киево -Святошинському  районг  
Програма 	розвитку 	системи 	освгти 	Киево - 42 491,2 39 231,2 81 722,4 

1011020 070201 0921 Загальноосвгтнг  школы  (в  т . ч . школа -дитячий  садок , гнтернат  Святошинського  району  на  2015-2020 роки , в  тому  

при  школг ), спецгалгзованг  школы , лгце i, ггмназг i, колеггуми  числг : 

харчування  учнгв  1-4 класгв  загально -освгтнгх  шкгл  23 115 ,0 23115,0 
району  
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  18 691,1 18 691,1 

утримання  загальноосвгтнгх  закладгв  району  та  гншг  

видатки  

проведения 	капгтальних 	ремонтгв 	та 	придбання  35198 ,3 
35 198,3 

обладання  для  загальноосвгтнгх  закладгв  

проведения 	поточного 	ремонту 	примгщення  50,0 
Новосглкгвсько i 	ЗОШ 	(за 	рахунок 	субвенцг i 	з  50,0 

Чабангвського  селищного  бюджету ) 

придбання  з  монтажем  шести  спортивних  майданчикгв  258 ,0 
для  ЗОШ  м .Боряка  (за  рахунок  субвенцг i з  Боярського  258,0 
мгського  бюджету ) 

придбання 	спортивного 	обладнання 	для  176 ,0 
Бглогородських  ЗОШ  М  1 та  М  2 (за  рахунок  субвенцгц  176,0 

з  Бглогородського  сгльського  бюджету ) 

проведения 	капгтального 	ремону 	примгщення  594 , 0  7 

Бузгвсько i ЗОШ  (за  рахунок  субвенцг i з  Бузгвського  594,0 
сгльського  бюджету ) 

проведения  капгтального  ремонту  по  замгнг  вгкон  800,0 
примгщення  Гатненсько i ЗОШ  (за  рахунок  субвенцг i з  800,0 
Гатнянського  сгльського  бюджету ) 

придбання 	предметгв , 	матергалгв 	та 	вгкон 	для  157,1 

Мироцько i ЗОШ  (за  рахунок  субвенцг i з  Мироцького  157,1 
сгльского  бюджету ) 

придбання 	обладания 	для 	Петргвсько i 	ЗОШ 	(за  150 ,0 
рахунок 	субвенцг i 	з 	Святопетргвського 	сгльського  150,0 

бюджету ) 

поточний 	ремонт 	покриття 	у 	спортивнг 	залг  26,0 
П .П .Борщаггвсько i 	ЗОШ 	(за 	рахунок 	субвенцг i 	з  26,0 

П .П .Борщаг iвського  сгльського  бюджету ) 

придбання 	шкгльного 	обладнання 	та 	проведения  200 ,0 1249,4 
капгтального  ремонту  Соф .Борщаггвсько i ЗОШ  (за  

1449,4 
рахунок  субвенцг i з  Соф .Борщаггвського 	сглського  

бюджету ) 

придбання 	шкгльного 	обладнання , 	проведения  90 ,0 306,5 
поточного  та  капгтального  ремонту  Ходосгвсько i ЗОШ  

396,5 
(за 	рахунок 	субвенцг i 	з 	Ходосгвського 	сглського  

бюджету ) 

проведения 	капгтального 	ремонту 	Шпитькгвсько i 162 ,0 499,0 
ЗОШ 	(за 	рахунок 	субвенцг i 	з 	Шпитькгвського  661,0 
сглського  бюджету ) 

1400000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгг  65 045,8 65 570,6 130 616,4 

1410000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгг  
Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  38 386,4 55 176,5 

1412010 080101 0731 лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 93 562,9 

Лгкарнг  роки" , в  тому  числг : 



38 326,4 
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  38 326,4 
утримання  закладгв  охорони  здоров 'я  та  гншг  видатки  

проведения 	капгтальних 	ремонтгв 	та 	придбання  50 779,2 
50 779 2 , 

обладання  для  закладгв  охорони  здоров 'я  

придбання  обладнання , медикаментгв  та  проведения  35 ,0 4 397,3 
капгтального 	ремонту 	стацгонарного 	вгддглення  

4 432,3 
Вишнгвсько i мгсько i лгкарнг  (за  рахунок  субвенцг i з  
Вишнгвського  мгського  бюджету ) 

придбання  гнвентарю  та  поточний  ремонт  автомобгля  25 ,0 
невгдкладно i медично i допомоги  Вишнгвсько i мгсько i 

25,0 
лгкарнг  (за  рахунок  субвенцг i з  Святопетргвського  

сгльського  бюджету ) 

080500 0722 Загальнг  i спецгалгзованг  стоматологгчнг  полгклгнгки  2 109,5 1 200,0 3 309,5 

141214й 
Програма  Турбота  

8000  8000 

Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  1 309,5 1 200,0 

лгкувально -профглакт ичних 	закладгв 	на 	2016-2017 2 509,5 

роки ", в  тому  числг : 

додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  1 309 , 5  7 

утримання 	закладгв 	охорони 	здоров 'я , 	придбання  1309,5 
обладнання  та  гншг  видатки  
проведения 	капгтальних 	ремонтгв 	та 	придбання  1 200 , 0 1 200,0 
обладання  для  закладгв  охорони  здоров 'я  
Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  15 057,4 9 194,1 

080800 0726 лгкувально -профглакт ичних 	закладгв 	на 	2016-2017 24 251,5 
Центри  первинно i медично i (медико -сангтарно i) допомоги  роки " 

14 704,5 1 130,3 
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  15 834,8 

утримання  закладгв  охорони  здоров 'я  та  гншг  видатки  

придбання  сангтарного  транспорту  для  невгдкладно i б  300,0 

допомоги , 	гншого 	обладнання 	довгострокового  6 300,0 

користування  та  проведения  капгтального  ремонту  

придбання 	гнвентарю 	та 	обладнання 	для  14 ,3 14,7 
Новосглкгвсько i АЗПСМ 	(за  рахунок 	субвенцц  з  29,0 

Чабангвського  селищного  бюджету ) 

придбання  медикаментгв  та  проведения  капгтального  43 ,0 80,0 

ремонту  Гургвщансько i АЗПСМ  (за  рахунок  субвенцг i 123,0 

з  Бузгвського  сгльського  бюджету ) 

придбання 	медичного 	обладання 	для 	Юргвсько i 14,6 21,1 

АЗПСМ 	(за 	рахунок 	субвенцц 	з 	В .Поштового  35,7 

сгльського  бюджету ) 

придбання  предметгв  та  гнвентарю  для  Лгсникгвсько i 10,0 

АЗПСМ 	(за 	рахунок 	субвенцц 	з 	Лгсникгвського  10,0 

сгльського  бюджету ) 

5,0 249,0 
придбання 	гнвентарю , 	обладнання 	та 	проведения  

254,0 
капгтального  ремонту  Петргвсько i АЗПСМ  (за  рахунок  

субвенцг i з  Святопетргвського  сгльського  бюджету ) 

придбання 	медикаментгв 	для 	П .П .Борщаггвсько i 15,0 

АЗПСМ  (за  рахунок  субвенцг i з  П .П .Борщаггвського  15,0 

сгльського  бюджету ) 

придбання 	медичного 	обладання 	для 	Тарасгвсько i 20,0 

АЗПСМ 	(за 	рахунок 	субвенцц 	з 	Тарасгвського  20,0 

сгльського  бюджету ) 

придбання  обладання , медикаментгв  та  проведения  131 ,0 1369,0 
капгтального  ремонту  Соф .Борщггвсько i АЗПСМ  (за  1 500  
рахунок  субвенцг i з  Соф .Борщаггвського  сгльського  

бюджету ) 

120,0 
придбання 	гнвентарю , 	обладнання 	та 	проведения  

120,0 
поточного  ремонту  Ходосгвсько i АЗПСМ  (за  рахунок  

субвенцг i з  Ходосгвського  сгльського  бюджету ) 



придбання  обладнання  для  Шпитькгвсько i АЗПСМ  (за  10,0 

рахунок 	субвенцг i 	з 	Шпитькгвського 	сгльського  10,0 
бюджету ) 

Служби  технгчного  нагляду  за  будгвництвом  та  капгтальним  Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  9 492,5 
1412200 081003 0763 ремонтом , централгзованг  6yxranтepii, групи  центрального  лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 9 492,5 

господарського  обслуговування  роки " (поточне  утримання ) 

1500000 Управл iння  соц iального  захисту  населения  1з  583,6 13 583,6 

1510000 Управлгння  соцгального  захисту  населения  
1513400 090412 1090 Iншг  видатки  на  соцгальний  захист  населения  Програма  "Турбота " 9 328,6 9 328,6 

1513112 090802 1040 
Заходи  державно i полгтики  з  питань  дгтей  та  ix соцгального  захисту  50,0 50,0 Програма  « Назустргч  дiтям» 

091103 1040 
Соцгальнг  програми  i заходи  державних  органгв  у  справах  молодг  40,0 40,0 Програма  Молодь  

1513500 091106 1040 1 ншг  видатки  Програма  "Турбота " 20,0 20,0 

1 ншг  видатки  Програма  надання  соцгально i та  правово i допомоги  3 750,0 
091106 1040 демобглгзованим 	вгйськовослужбовцям , 	якг 	брали  3 750,0 

участь  в  антитерористичнгй  операцг i 
Забезпечення  соцгальними  послугами  громадян  похилого  вгку , 250 , 0  7 

1513181 091205 1010 
гнвалгдгв , дгтей -гнвалгдгв , хворих , якг  не  здатнг  до  

250 0 самообслуговування  i потребують  сторонньо i допомоги , фгзичними  ~ 
особами  Програма  "Турбота " 
Надання  фгнансово i пгдтримки  громадським  органгзацгям  гнвалгдгв  i 80 ,0 

1513202 091209 1030 ветерангв , дгяльнгсть  яких  мае  соцгальну  спрямовангсть  80,0 
Програма  "Турбота " 

1516060 100203 0620 Благоустргй  мгст , cin та  селищ  Програма  "Турбота " 65,0 65,0 

г4ооооо  Вгддгл 	культури , 	нацгональностей 	та 	релгггй  500, 0 
500,0 

райдержадмгнгстрацгг  

2410000 
Вгддгл 	культури , 	нацгональностей 	та 	релгггй  
райдержадмгнгстрацгг  
Фглармонгг , музичнг  колективи  i ансамблг  та  iнwi мистецькг  заклады  Програма  вгдзначення  державных  та  професгйних  свят , 500,0 

2414030 110103 0822 
та  заходи  

ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево - 500,0 
Святошинським  районом , здгйснення  представницьких  
та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки  

5300000 Управлгння  агропромислового  розвитку  60,0 60,0 

5310000 Управлгння  агропромислового  розвитку  
Проведення  заходгв  гз  землеустрою  Програма  «Освоення  земель  для  60,0 60,0 

сгльськогосподарських  i лгсогосподарських  потреб , 

полгпшення  вгдповгдних  уггдь , охорони  земель , 

5317310 160101 0421 
проведення  нормативно i грошово i оцгнки  землг , 

розмежування  земель  державно i та  комунально i 

власностг  i проведення  гнвентаризацг i земель  в  Киево - 

Святошинському  районг  Киiвсько i областг  на  2012 - 

2016 роки» 

Всього  127 481,6 129 77з ,2 257 254,7 

Заступник  голови  районно . ради 	 О .М . Однороманенко  
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Киево -Святошинська  районна  державна  адмгнгстрацгя  

УПРАВЛ 1ННЯ  Ф 1НАНС 1В  
вул .Л .Укра iнки  88, м . Вишневе , К-Святошинський  р-н , Ки iвська  обл ., 08132, тел . 5-05-40, факс  5-53-38 

Е-mai1: finypr@ukr.net  

а9.12.2016 року 	Ы2 а4-а91568 

На 	 в iд  

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  
до  прапазицг i щадо  внесения  злхгн  

до  ргшення  сесй  районное  ради  в iд  28.01.2016 року  
Ns 62-04-VII „Про  районний  бюджет  

Киево -Святошинського  району  на  2016 ргк" 

Загальний  фонд  

Пропонуеться  збгльшити  доходи  та  видатки  районного  бюджету  за  
рахунок  субвенцгй  з  державного  бюджету  на  37 276,3 тис .грн ., в  тому  числг : 

- на  выплату  допомоги  сгм 'ям  з  дгтьми , малозабезпеченим  сгм 'ям , 

гнвалгдам  з  дитинства , дгтям -гнвалгдам , тимчасово i державно  допомоги  дгтям  
та  допомоги  по  догляду  за  гнвалгдами  I чи  II групи  внаслгдок  психгчного  
розладу » на  17 814,6 тис .грн .; 

- на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населению  на  оплату  
електроенергг i, природного  газу , послуг  тепло -, водопостачання  i 
водовгдведення , квартирно i плати , вивезення  побутового  смгття  та  ргдких  
нечистот  на  8 170,0 тис .грн .; 

- на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населению  на  придбання  
твердого  та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  i скрапленого  газу  на  71,0 

ТИС . ГрН . ; 

- освгтня  субвенцгя  (придбання  обладнання  для  загальноосвгтнгх  шкгл  
району ) на  673,0 тис .грн .; 

- медична  субвенцгя  (спрямовуеться  на  оплату  працг ) на  б  766,2 тис .грн .; 

- на  будгвництво  (придбання ) житла  для  сгмей  загиблих  
вгйськовослужбовцгв , якi брали  безпосередню  участь  в  антитерористичнгй  
операцг i, а  також  для  гнвалгдгв  I-II групи  з  числа  вгйськовослужбовцгв , якi 

брали  участь  у  зазначенгй  операцг i, та  потребують  полгпшення  житлових  умов " 

на  3 781,5 тис .грн . ( вгдповгдно  до  постанови  Кабгнету  Mixicтpiв  Укра iни  вiд  
19 жовтня  2016 року  NГ  719 „Питания  забезпечення  житлом  сгмей  загиблих  
вгйськовослужбовцгв , якi брали  безпосередню  участь  в  антитерористичнгй  
операцг i, а  також  гнвалгдгв  I-II групи  з  числа  вгйськовослужбовцгв , якi брали  
участь  у  зазначенгй  операцг i, та  потребують  полгпшення  житлових  умов " на  
3 781,5 тис .грн . 



На  виконання  постанов  Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  вiд  9.11.2016 року  
NГ  807 «Про  внесения  змгн  до  постанови  Кабгнету  Mixicтpiв  Укра iни  вiд  24 
червня  2016 р . Н  395» та  вiд  23.11.2016 року  Н  859 «Про  внесения  змгн  у  
додатки  1-3 до  постанови  Кабгнету  Mixicтpiв  Укра iни  вiд  24 червня  2016 р . 
ЗГ  3 95» пропонуеться  зменшити  доходи  та  вгдповгдно  видатки  за  рахунок  
субвенцг i з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  здгйснення  заходгв  
щодо  соцгально -економгчного  розвитку  окремих  територгй  на  2 200,0 тис .грн . 
по  наступних  бюджетах  органгв  мгсцевого  самоврядування : Чабангвськгй  с/р  -
будгвництво  Чабангвсько i ЗОШ  – 800,0 тис .грн .; смт .Гостомель  – 1 400,0 
ТИС . грн . 

Пропонуеться  збгльшити  доходи  та  вгдповгдно  видатки  за  рахунок  
субвенцг i з  П . П .Борщаггвського  сгльського  бюджету  на  26,0 тис . грн . по  
головному  розпоряднику  - вгддглу  освгти  на  проведения  поточного  ремонту  
покриття  у  спортивнгй  залг  П .П .Борщаггвсько i ЗОШ . 

Враховуючи  ргшення  Гореницько i с/р  вiд  25.11.2016 року  NГ  8 та  в  
зв 'язку  з  неможливгстю  використання  коштгв  пропонуеться  зменшити  доходи  
та  видатки  районного  бюджету  за  рахунок  субвенцг i з  Гореницького  сгльського  
бюджету  на  200,0 тис .грн . на  придбання  будгвельних  матергалгв  для  
Гореницько i ЗОШ . 

Кргм  того , зггдно  наданих  головными  розпорядниками  пропозицгй , 
пропонуеться  внести  змгни  в  межах  кошторисних  призначень , затверджених  на  
2016 ргк  з  метою  забезпечення  видаткгв  на  оплату  працг  в  зв 'язку  з  
пгдвищенням  з  1 грудня  поточного  року  мгнгмально i заробгтно i плати  та  
окладу  I тарифного  розряду  ЕТС  вгдповгдно  до  1600 грн . та  1335 грн ., а  також  
забезпечення  розрахункгв  по  гнших  статтях  видаткгв , по  яких  вже  заключнг  
угоди  та  наданг  документи  до  оплати , в  тому  числг  по  головних  розпорядниках  
КОШТ 1В : 

Загальний  фонд  
Районна  рада  – збгльшити  видатки  на  придбання  гратгв  для  вгкон  ха  

65.Ю  тис .грн .; 
Вгддгл  освгти  – збгльшити  видатки  ха  2 890,8 тис .грн . на  Оплату  працг  

та  виплату  стипендгй . 
Вгддгл  охорони  здоров ' я  – забезпечення  видаткгв  на  оплату  працг , 

придбання  медикаментгв , медичного  гнвентарю . 
Управлгння  сацгальнага  захисту  населения  – забезпечення  видаткгв  

на  оплату  працг . 
Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  – придбання  меблгв  та  

оплата  послуг  по  школах  естетичного  виховання . 

Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгг  
Збгльшити  субвенцгю  для  Княжицького  сгльського  бюджету  на  600,0 

тис . грн . шляхом  П  зменшення  по  спецгальному  фонду  на  оплату  поточних  
ремонтгв  доргг  села . 
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Збгльшити  видатки  на  надання  субвенцг i Княжицькому  сгльському  
бюджету  на  поточний  ремонт  доргг  в  сумг  145,0 тис . грн . та  дотацгй  в  сумг  
476,4 тис .грн . бюджетам  органгв  мгсцевого  самоврядування  для  забезпечення  
до  кгнця  року  видаткгв  на  захищенг  статтг , в  тому  числг ; Бобрицька  с/р  - 28,5 

тис .грн ., Княжицьа  с/р  -515,2 тис .грн ., Личанська  с/р  -77,7 тис .грн . 

Спецгальний  фонд  

Районна  рада  - збгльшити  видатки  на  придбання  меблгв  для  районного  
вгйськового  комгсаргату  в  межах  реалгзацг i районно  «Програми  пгдтримки  
заходгв  мобглгзацгйно i пгдготовки  на  територг i Киево -Святошинського  району  
на  2016 pix» 50,0 тис .грн .; внески  до  статутних  капгталгв  КП  «Водоканал  
Киево -Святошинського  району  Киiвсько i областг » - 340,7 тис .грн . вгдповгдно  
до  районно  програми  «Фгнансово i пгдтримки  об 'ектгв  спгльно i комунально i 
власностг  територгальних  громад  сгл , селища , мгст  та  комунальних  
пгдприемств  Киево -Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015-2017 

роки». 

Вгддгл  охорони  здоров 'я  - збгльшити  видатки  на  2 327,2 тис .грн . на  
оплату  робгт  по  капгтальному  ремонту , придбання  медичного  обладнання . 

Враховуючи  звернення  Вишнево i м/р  вгд  16.12.2016 року  З\Г 3/02-2547 в  
зв 'язку  з  ненаданням  субвенцг i з  мгського  бюджету  пропонуеться  зменшити  
доходи  та  видатки  районного  бюджету  на  400,0 тис .грн ., в  тому  числг : 

- 	придбання  медичного  обладнання  для  жгночо i консультацг i 
Вишнгвсько i мгсько i лгкарнг  -350,0 тис .грн .; 

- 	придбання  спцалгзованого  автомобгля  для  Вишнгвсько i мгсько i 
лгкарнг  - 50,0 тис . грн . 

Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацй  - в  зв 'язку  з  
невикористання  коштгв  субвенцг i з  районного  бюджету  на  спгвфгнансування  

ремонтних  робгт  доргг  Чабангвською  селищною  радою  пропонуеться  зменшити  
видатки  на  2 422,1 тис . грн . та  спрямувати  iх  на  надання  субвенцгй  та  дотацгй  
мгсцевим  бюджетам  в  сумг  621,4 тис . грн . ; надання  матергально i допомоги  
жителям  району  в  межах  реалгзацг i районно  програми  «Турбота » - 1 460,0 
тис .грн ., в  тому  числг  вгдповгдно  до  роздглу  III «Положения  про  порядок  
формування  та  використання  коштгв , передбачених  в  районному  бюджетг  
Киево -Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  забезпечення  дгяльностг  
депутатгв  районно  ради  VII скликання », затвердженого  ргшенням  сесй  
районно  ради  вiд  18.02.2016 року  NГ  81-04-VII - 1 260,0 тис .грн . та  внески  до  
статутного  капгталу  КП  «Водоканал  Киево -Святошинського  району  Киiвсько i 

областг » - 340,7 тис .грн . 

Начальник  управлгння  фгнансгв 	 Н .М . Краснощокова  
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пРопозицтТ  
Щ  одо  внесения  змгн  до  ргшення  cecii райанна i ради  

вгд  28.01.2016 року  Ns 62-04-VII „Про  районный  бюджет  
Киево -Святашинськога  району  на  2016 ргк" 

Вгдповгдно  до  пункту  17 частини  1 статтг  43 Закону  Украiни  вiд  
21.05.1997 року  N 280/97-ВР  „Про  мгсцеве  самоврядування  в  Yxpaixi" (гз  
наступними  змгнами ), частини  5 статтг  23 та  Бюджетного  кодексу  Укра iни , 

внести  змгни  до  бюджетных  призначень  головных  розпорядникгв  коштгв  
районного  бюджету  

Загальннй  фонд  

ДОХОДИ  

1. Збгльшити  доходи  за  рахунок  субвенцгй  з  державного  бюджету  
на  37 27б  278 грн ., в  тому  числг : 

- по  коду  41030600 «Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  виплату  допомоги  сгм 'ям  з  дгтьми , малозабезпеченим  сгм 'ям , 
гнвалгдам  з  дитинства , дгтям -гнвалгдам , тимчасово i державно  допомоги  дгтям  
та  допомоги  по  догляду  за  гнвалгдами  I чи  II групп  внаслгдок  психгчного  
розладу » на  17 814 б00 грн .; 

- по  коду  41030800 «Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населению  на  оплату  
електроенерг ii, природного  газу , послуг  тепло -, водопостачання  i 
водовгдведення , квартирно i плати , вивезення  побутового  смгття  та  ргдких  
нечистот » на  8 170 000 грн . 

- по  коду  41031000 «Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населению  на  придбання  
твердого  та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  i скрапленого  газу» на  71 000 

грн  
- по  коду  41033900 «Освгтня  субвенцгя  з  державного  бюджету  

мгсцевим  бюджетам » на  673 000 грн . 
- по  коду  41034200 «Медичка  субвенцгя  з  державного  бюджету  

мгсцевим  бюджетам » на  6 766 200 грн . 
- по  коду  41036100 „Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  

бюджетам  на  будгвництво  (придбання ) житла  для  сгмей  загиблих  
вгйськовослужбовцгв , якг  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичнгй  
операцг i, а  також  для  гнвалгдгв  I-II групи  з  числа  вгйськовослужбовцгв , якi 

брали  участь  у  зазначенгй  операцг i, та  потребують  полгпшення  житлових  
умов" на  3 781 478 грн . 



2. Зменшити  доходи  за  рахунок  субвенцг i з  державного  бюджету  по  
коду  41034500 «Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  
здгйснення  заходгв  щодо  соцгально -економгчного  розвитку  окремих  
територгй » на  2 200 000 грн . 

3. Збгльшити  доходи  по  коду  41035000 «Ixшi субвенцг i» на  26 000 

!~1г! 
4. Зменшити  доходи  по  коду  4103 5000 «Ixшi субвенцг i» на  200 000 

грн . 
Спецгальний  фонд  

1. Зменшити  доходи  по  коду  41035000 « Iншг  субвенцг i» на  400 000 грн . 

В  ИДА  ТКИ  

1. Збгльшити  видатки  за  рахунок  субвенцгй  з  державного  
бюджету  на  36 603 278 грн ., в  тому  числг : 

1.1. Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацг i на  6 766 200 
грн ., в  тому  числг : 

КФК  080101 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  3 574 786 грн . 
КФК  080101 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  785 225 грн . 
КФК  080500 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  290 490 грн . 
КФК  080500 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  63 887 грн . 
КФК  080800 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  1 681 810 грн . 
КФК  080800 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  370 002 грн . 

1.2. Управлгння  соцгального  захисту  населения  на  29 837 078 грн ., 
в  тому  числг : 

КФК  090201 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  1 194 400 грн . 
КФК  090204 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  160 300 грн . 
КФК  090207 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  1 194 600 грн . 
КФК  090405 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  5 620 700 грн . 
КФК  090202 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  7 000 грн . 
КФК  090406 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  64 000 грн . 
КФК  090302 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  133 000 грн . 
КФК  090303 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  67 000 грн . 
КФК  090304 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  12 988 600 грн . 
КФК  090305 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  535 000 грн . 
КФК  090306 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  1 315 000 грн . 
КФК  090307 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  40 000 грн . 
КФК  090308 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  23 000 грн . 
КФК  090401 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  495 000 грн . 
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КФК  090413 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  78 000 грн . 
КФК  091300 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  2 140 000 грн . 
КФК  090106 КЕКВ  2730 «Ixшi виплати  населению » на  3 781 478 грн . 

2. Зменшити  видатки  за  рахунок  субвенцг  з  державного  бюджету  
КФК  250366 КЕКВ  3220 «Капгтальнг  трансферти  органам  державного  

управлгння  гнших  ргвнгв» на  2 200 000 грн . 

З . Збгльшити  видатки  за  рахунок  субвенцгй  з  бюджетгв  аргангв  
мгсцевого  самоврядування  

Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
КФК  070201 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

2б  000 грн . 

4. Зменшити  видатки  за  рахунок  субвенцгй  з  бюджетгв  органгв  
л iгсцевого  самоврядування  

Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
КФК  070201 КЕКВ  2210 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

200 000 грн . 

5. Змгни  до  функцгональног  та  економгчног  класифгкацг г  видаткгв  у  
межах  планов  их  асигнувань  галовних  розпарядникгв  каштгв  районного  
бюджету  

5.1. Районна  рада  
Зменшити  видатки  по  КФК  100103 КЕКВ  2610 «Субсидг i та  поточнг  

трансферти  пгдприемствам  (установам , органгзацгям )» на  340 700 грн . 
Збгльшити  видатки  по  КФК  100302 КЕКВ  2610 «Субсидг i та  поточнг  

трансферти  пгдприемствам  (установам , органгзацгям )» на  340 700 грн . 

Зменшити  видатки  на  50 000 грн ., в  тому  числг : 
КФК  010116 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг» на  28 000 грн . 
КФК  010116 КЕКВ  2250 «Видатки  на  вгдрядження » на  2 000 грн . 
КФК  010116 КЕКВ  2282 «Окремг  заходи  по  реалгзацг i державних  

(реггональних ) програм , не  вгднесенг  до  заходгв  розвитку » на  5 000 грн . 
КФК  010116 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  7 600 грн . 
КФК  010116 КЕКВ  2800 «Iншг  поточнг  видатки» на  4 200 грн . 
КФК  250404 КЕКВ  2282 «Окремг  заходи  по  реалгзацг i державних  

(реггональних ) програм , не  вгднесенг  до  заходгв  розвитку » на  3 200 грн . 
Збгльшити  видатки  по  КФК  010116 КЕКВ  2210 «Предметы , матергали , 

обладнання  та  гнвентар » на  65 000 грн . 

5.2. Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
Зменшити  видатки  на  1 703 680 грн ., в  тому  числг : 
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КФК  070201 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  169 000 грн . 
КФК  070201 КЕКВ  2275 «Оплата  гнших  енергоносг iв» на  258 900 грн . 
КФК  070201 КЕКВ  2730 «Ixшi виплати  населению » на  27 000 грн . 
КФК  070202 КЕКВ  2110 «Оплата  працг » на  75 000 грн . 
КФК  070202 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  50 000 грн . 
КФК  070202 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

11 980 грн . 
КФК  070401 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг» на  50 000 грн . 
КФК  070401 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  30 000 грн . 
КФК  070401 КЕКВ  2272 «Оплата  водопостачання  та  водовгдведення » 

на  10 000 грн . 
КФК  070401 КЕКВ  2273 «Оплата  електроенергг i» на  40 000 грн . 
КФК  070802 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

30 000 грн . 
КФК  070805 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  25 000 грн . 
КФК  070805 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг» на  10 000 грн . 
КФК  070806 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  100 000 грн . 
КФК  070806 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг» на  90 000 грн . 
КФК  070806 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  40 000 грн . 
КФК  070806 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

180 000 грн . 
КФК  070807 КЕКВ  2282 «Окремг  заходи  по  реалгзацг i державних  

(реггональних ) програм , не  вгднесенг  до  заходгв  розвитку » на  50 000 грн . 
КФК  070807 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  населению » на  160 000 грн . 
КФК  091108 КЕКВ  2282 «Окремг  заходи  по  реалгзацг i державних  

(реггональних ) програм , не  вгднесенг  до  заходгв  розвитку » на  18 800 грн . 
КФК  130107 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  178 000 грн . 
КФК  130107 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

100 000 грн . 
Збгльшити  видатки  на  2 890 780 грн ., в  тому  числг : 

КФК  070201 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  2 668 б80 грн . 
КФК  070401 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  185 000 грн . 
КФК  070802 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  25 000 грн . 
КФК  070802 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  5 000 грн . 
КФК  130107 КЕКВ  2730 «Iншг  выплати  населению » на  7 100 грн . 

5.3. Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгг  
Збгльшити  видатки  на  1 520 000 грн ., в  тому  числг : 

КФК  081003 КЕКВ  2110 «Оплата  працг » на  1 300 000 грн . 
КФК  081003 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  220 000 грн . 

Зменшити  видатки  на  677 000 грн ., в  тому  числг : 



КФК  080101 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  477 000 грн . 
КФК  080500 КЕКВ  2120 «Нарахування  на  оплату  працг » на  200 000 грн . 

Збгльшити  видатки  на  б77 000 грн ., в  тому  числг : 
КФК  080101 КЕКВ  2110 «Оплата  працг » на  477 000 грн . 
КФК  080500 КЕКВ  2110 «Оплата  працг » на  200 000 грн . 

Зменшити  видатки  по  КФК  080101 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  
комунальних )» на  110 000 грн . 

Збгльшити  видатки  на  1 738 760 грн ., в  тому  числг : 
КФК  080101 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  б05 260 грн . 
КФК  080101 КЕКВ  2220 «Медикаменти  та  перев 'язувальнг  матергали » 

на  1 003 500 грн . 
КФК  080800 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  130 000 грн . 

5.4. Управлгння  соцгального  захисту  населения  райдержадмгнгстрацг i 
Зменшити  видатки  по  КФК  091204 КЕКВ  2120 « Нарахування  на  

оплату  працг» на  15 000 грн . 
Збгльшити  видатки  по  КФК  091101 КЕКВ  2110 «Оплата  працг» на  

15 000 грн . 
Збгльшити  видатки  КФК  090412 КЕКВ  2730 «Iншг  виплати  

населению » на  1 460 000 грн . 

5.5. Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  райдержадмгнгстрацгг  
Зменшити  видатки  на  80 000 грн ., в  тому  числг : 
КФК  110202 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  30 000 грн . 
КФК  110204 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

50 000 грн . 
Збгльшити  видатки  на  80 000 грн ., в  тому  числг : 
КФК  110205 КЕКВ  2210 «Предмети , матергали , обладнання  та  

гнвентар » на  30 000 грн . 
КФК  110205 КЕКВ  2240 «Оплата  послуг  (кргм  комунальних )» на  

50 000 грн . 

5.6. Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгг  
Збгльшити  видатки  по  КФК  250380 КЕКВ  2620 «Поточнг  трансферти  

органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  600 000 грн . 
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Збгльшити  видатки  по  КФК  250380 КЕКВ  2620 «Поточнг  трансферти  
органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  145 000 грн . 

Збгльшити  видатки  по  КФК  250315 КЕКВ  2620 «Поточнг  трансферти  
органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  47б  400 грн . 

Спецгальний  фонд  

В  ИДА  ТКИ  

1. Змгни  до  функцгонально г  та  економгчног  класифгкацгг  
видаткгв  у  межах  планавих  асигнувань  голавних  разпоряднпкгв  коштгв  
районного  бюджету  

Районна  рада  
Збгльшити  видатки  по  КФК  180409 КЕКВ  3210 «Капгтальнг  

трансферти  пгдприемствам  (установам , органгзацгям )» на  340 700 грн . 
Збгльшити  видатки  по  КФК  210107 КЕКВ  3110 «Придбання  

обладнання  i предметгв  довгострокового  користування » на  50 000 грн . 
Зменшити  видатки  по  КФК  010116 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  

i предметгв  довгострокового  користування » на  65 000 грн . 

Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацг i 
Зменшити  видатки  по  КФК  070201 КЕКВ  3132 «Капгтальний  ремонт  

гнших  об ' ектгв » на  1 187 100 грн . 

1.3. Вгддгл  охорони  здоров  ' я  райдержадмгнгстрацгг  
Зменшити  видатки  по  КФК  080101 КЕКВ  3132 «Капгтальний  ремонт  

гнших  об ' ектгв » на  5 475 980 грн . 
Збгльшити  видатки  на  2 327 220 грн ., в  тому  числг : 
КФК  080101 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  i предметгв  

довгострокового  користування » на  1 727 220 грн . 
КФК  080500 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  i предметгв  

довгострокового  користування » на  200 000 грн . 
КФК  080800 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  i предметгв  

довгострокового  користування » на  200 000 грн . 
КФК  080800 КЕКВ  3132 «Капгтальний  ремонт  гнших  об ' ектгв » на  

200 000 грн . 

1.4. Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгг  
Зменшити  видатки  по  КФК  250324 КЕКВ  3220 «Капгтальнг  

трансферти  органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  300 000 грн . 



Збгльшити  видатки  по  КФК  250380 КЕКВ  3220 «Капгтальнг  
трансферти  органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  300 000 грн . 

Зменшити  видатки  по  КФК  250380 КЕКВ  3220 «Капгтальнг  
трансферти  органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  600 000 грн . 

Зменшити  видатки  по  КФК  250380 КЕКВ  3220 «Капгтальнг  
трансферти  органам  державного  управлгння  гнших  ргвнгв » на  2 422 100 грн . 

1.5. Внести  змгни  до  додатку  Ns 5 в  частинг  перелгку  об ' ектгв . 
Зменшити  видатки  на  будгвництво  резервних  котелень  на  твердому  

паливг  на  1 500 000 грн . 
Збгльшити  видатки  на  реконструкцгю  газово i котельнг  Дмитргвсько i 

ЗОШ  I-III ступенгв  на  1 500 000 грн . 

2. Збгльшити  видатки  за  рахунак  субвенцг  з  державного  
бюджету  

Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацг i 
КФК  070201 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  i предметгв  

довгострокового  користування » на  673 000 грн . 

З . Зменшити  видатки  за  рахунак  субвенцгй  з  бюджетгв  органгв  
мгсцеваго  самоврядування  

Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацй  
КФК  080101 КЕКВ  3110 «Придбання  обладнання  i предметгв  

довгострокового  користування » на  400 000 грн . 

Начальник  
управлгння  фгнансгв 	 Н . М. Краснощоков  а  

r~ 


