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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р I ШЕННЯ  

Про  районннй  бюджет  Кнево -Святошннського  району  
на  2017 рiк  

Вгдповгдно  до  частини  1 пункту  17 статтг  43 Закону  Укра iни  «Про  мгсцеве  
самоврядування  в  цкра iнг», Бюджетного  кодексу  цкра iни , Киево -Святошинська  
районна  рада  

в  в  р  i ш  в  л  а : 

1. Визначити  на  2017 р iк : 

- доходи  районного  бюджету  у  сумг  1 471 016,5 тис . грн ., в  тому  числг  доходи  
загального  фонду  районного  бюджету  1 458 653,9 тис . грн ., доходи  спецгального  
фонду  районного  бюджету  12 362,6 тис . грн ., зггдно  з  додатком  N 1 до  цього  ргшення ; 

- видатки  районного  бюджету  у  сумг  1 471 016,5 тис . грн ., в  тому  числг  видатки  
загального  фонду  районного  бюджету  1 240 903,0 тис . грн ., видатки  спецгального  
фонду  районного  бюджету  230 113,5 тис . гривень ; 

- повернення  кредитгв  до  районного  бюджету  у  сумг  0,0 тис . грн ., у  тому  числг  
повернення  кредитгв  до  загального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 тис . грн . та  
повернення  кредитгв  до  спецгального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 тис . гривень  
зггдно  з  додатком  З  4 до  цього  ргшення ; 

- надання  кредитгв  з  районного  бюджету  у  сумг  0,0 тис . грн ., у  тому  числг  
надання  кредитгв  гз  загального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 тис . грн . та  надання  
кредитгв  гз  спецгального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 тис . гривень  зггдно  з  
додатком  3 Г  4 до  цього  ргшення ; 

- профгцит  загального  фонду  районного  бюджету  в  сумг  217 750,9 тис . грн ., 
(передача  коштгв  гз  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спецгального  
фонду )) зггдно  з  додатком  3Ч  2 до  цього  ргшення ; 

- дефгцит  спецгального  фонду  районного  бюджету  в  сумг  217 750,9 тис . грн ., 
джерелами  фгнансування  якого  е  передача  коштгв  гз  загального  фонду  бюджету  до  
бюджету  розвитку  (спецгального  фонду ) зггдно  з  додатком  N 2 до  цього  ргшення . 

2. Затвердити  бюджетнг  призначення  головним  розпорядникам  коштгв  
районного  бюджету  на  2017 р iк  у  розргзг  вгдповгдальних  виконавцгв  за  бюджетними  
програмами  , у  тому  числг  по  загальному  фонду  1 240 903,0 тис . грн . та  спецгальному  
фонду  230 113,5 тис . грн . зггдно  з  додатком  3 Г  3 до  цього  ргшення . 

3. Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштгв  районного  
бюджету  у  сумг  2 000,0 тис . гривень . 

4. Затвердити  на  2017 р iк  мгжбюджетнг  трансферти  зггдно  з  додатком  З  5 до  
цього  ргшення . 



5. Затвердити  на  2017 р iк  перел iк  об ' ектгв , фгнансування  яких  буде  
здгйснюватися  за  рахунок  коштгв  бюджету  розвитку  зг iдно  з  додатком  М2 6 до  цього  
рiшення . 

б . Затвердити  на  2017 р iк  резервний  фонд  районного  бюджету  у  сумг  
7 000,0 тис . грн . 

7. Затвердити  перелгк  захищених  статей  видаткгв  загального  фонду  районного  
бюджету  на  2017 р iк  за  iх  економгчною  структурою : 

- оплата  працг  працгвникгв  бюджетних  установ  (код  2110); 
- нарахування  на  заробгтну  плату  (код  2120); 
- придбання  медикаментгв  та  перев 'язувальних  матергалгв  (код  2220); 
- забезпечення  продуктами  харчування  (код  2230); 
- оплата  комунальних  послуг  та  енергоносг iв  (код  2270); 
- поточнг  трансферти  мгсцевим  бюджетам  (код  2620); 
- поточнг  трансферти  населенню  (код  2700). 

8. Затвердити  в  складг  видаткгв  районного  бюджету  кошти  на  реалгзацгю  
мгсцевих  (реггональних ) програм  у  сумг  166 423,7 тис  грн . зггдно  з  додаткол i N2 7 до  
цього  ргшення . 

9. цстановити , що  у  загальному  фондг  районного  бюджету  на  2017 рiк : 
до  доходгв  належать  надходження , визначенг  статтею  64 Бюджетного  кодексу  

Укра iни . 

10. цстановити , що  джерелами  формування  спецгального  фонду  районного  
бюджету  на  2017 р iк  у  частинг  доходгв  е  надходження , визначенг  статтею  69-1  

Бюджетного  кодексу  цкра iни . 

11. Вгдповгдно  до  статей  43 та  73 Бюджетного  кодексу  цкра iни  надати  право  
районнгй  державнгй  адмгнгстрацг i отримувати  у  порядку , визначеному  Кабгнетом  
Мгнгстргв  Укра iни : 

- позики  на  покриття  тимчасових  касових  розривгв  районного  бюджету , 

пов 'язаних  гз  забезпеченням  захищених  видаткгв  загального  фонду , в  межах  
поточного  бюджетного  пергоду  за  рахунок  коштгв  единого  казначейського  рахунку  на  
договгрних  умовах  без  нарахування  вгдсоткгв  за  користування  цими  коштами  з  
обов 'язковим  iх  поверненням  до  кгнця  поточного  бюджетного  пергоду . 

12. Розпорядникам  коштгв  районного  бюджету  забезпечити  в  першочерговому  

порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  працг  працгвникгв  бюджетних  установ  
вгдповгдно  до  встановлених  законодавством  цкра iни  умов  оплати  працг  та  розмгру  
мгнгмально i заробгтно i плати ; на  проведення  розрахункгв  за  електричну  та  теплову  
енерг iю , водопостачання , водов iдведення , природний  газ  та  послуги  зв  язку , якi 

споживаються  бюджетними  установами . Затвердити  лгмгти  споживання  енергоносг iв  
у  натуральних  показниках  для  кожно i бюджетно i установи , виходячи  з  обсяггв  
вгдповгдних  бюджетних  асигнувань . 
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13. Вгдповгдно  до  статтг  23 Бюджетного  кодексу  цкра iни  надати  право  районнгй  
державнгй  адмгнгстрацг i: 

- у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного  розпорядника  
бюджетних  коштгв  здгйснювати  перерозподгл  видаткгв  за  функцгональною  
класифгкацгею , включаючи  резервний  фонд  бюджету , а  також  збгльшення  видаткгв  
розвитку  за  рахунок  зменшення  гнших  видаткгв  (окремо  за  загальним  та  спецгальним  
фондами  бюджету ), у  порядку , встановленому  Кабгнетом  Мгнгстргв  Укра iни . 

14. Вгдповгдно  до  статтг  108 Бюджетного  кодексу  Укра iни  делегувати  районнгй  
державнгй  адмгнгстрацг i: 

- у  мгжсесгйний  пергод  районно i ради  збгльшувати  (зменшувати ) обсяги  
доходно i та  видатково i частин  районного  бюджету  в  разг  збгльшення  (зменшення ) 

району  обсяггв  мгжбюджетних  трансфертгв  з  Державного  бюджету  Укра iни , 

здгйснювати  iх  розподгл  (перерозподгл ), виходячи  з  фактично  нарахованих  обсяггв  
вгдповгдних  пгльг , субсидгй  та  допомоги  населенню , та  у  разг  здгйснення  обласною  
державною  адмгнгстрацгею  протягом  2017 року  перерозподглу  субвенцгй  м iж  iх  
видами  чи  додаткового  надання  субвенцгй , м iж  головними  розпорядниками  коштгв  
районного  бюджету , з  послгдуючим  затвердженням  внесених  змгн  районною  радою  в  
установленому  порядку . 

15. Надати  право  управлгнню  фгнансгв  райдержадмгнгстрацг i: 

- укладати  в  установленому  порядку  угоди  з  управлгнням  державно  
казначейсько i служби  цкра iни  в  Киево -Святошинському  районг  про  отримання  
короткотермгнових  позичок  на  покриття  тимчасових  касових  розривгв  районного  
бюджету , пов 'язаних  гз  забезпеченням  захищених  видаткгв  загального  фонду , в  першу  
чергу , на  оплату  працг  працгвникгв  бюджетних  установ  та  нарахування  на  заробгтну  
плату , придбання  продуктгв  харчування  та  медикаментгв , оплату  комунальних  послуг  
та  енергоносг iв  в  межах  поточного  бюджетного  пергоду  за  рахунок  коштгв  единого  
казначейського  рахунку  на  договгрних  умовах  без  нарахування  вгдсоткгв  за  
користування  цими  коштами ; 

- здгйснювати  в  межах  поточного  бюджетного  пергоду  на  конкурсних  засадах  
розмгщення  тимчасово  вгльних  коштгв  районного  бюджету  на  депозитах  в  порядку , 
визначеному  Кабгнетом  Мгнгстргв  цкра iни ; 

- в  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  окремо  за  загальним  та  
спецгальним  фондами  районного  бюджету  за  обгрунтованим  поданням  головного  
розпорядника  бюджетних  коштгв  здгйснювати  перерозподгл  бюджетних  асигнувань , 
затверджених  у  розписг  районного  бюджету  та  кошторисах , в  розргзг  економгчно i 
класифгкацг i видаткгв  бюджету ; 

- погоджувати  подання  на  повернення  помилково  або  надмгру  зарахованих  до  
районного  бюджету  платежгв  з  вгдповгдних  бюджетних  рахункгв  для  зарахування  
надходжень , вгдкритих  в  органах  Казначейства ; 

- здгйснювати  пгдкргплення  коштами  з  вгдповгдних  рахункгв  районного  
бюджету  для  здгйснення  повернень  помилково  та  надмгру  сплачених  платежгв , 
вгдповгдно  до  законодавства . 
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16. Якщо  пгсля  прийняття  ргшення  про  районний  бюджет  повноваження  щодо  
виконання  функцгй  або  надання  послуг , на  яке  затверджене  бюджетне  призначення , 
передаеться  вгдповгдно  до  законодавства  вгд  одного  головного  розпорядника  коштгв  
районного  бюджету  до  гншого , дгя  бюджетного  призначення  не  припиняеться  i 
застосовуеться  для  виконання  тих  самих  функцгй  чи  послуг  гншому  головному  
розпоряднику  бюджетних  коштгв , якому  це  доручено  за  процедурою , визначеною  
частиною  6 статтг  23 Бюджетного  кодексу  цкра iни . 

17. Головним  розпорядникам  коштгв  районного  бюджету : 

- у  тижневий  термгн  забезпечити  складання  та  затвердження  кошторисгв  
доходгв  i видаткгв  бюджетних  установ , плангв  використання  бюджетних  коштгв  
одержувачгв  коштгв  районного  бюджету  i подати  iх  управлгнню  Державно i 
казначейсько i служби  Укра iни  в  Киево -Святошинському  районг ; 

- затвердити  лгмгти  споживання  енергоносг iв  у  натуральних  показниках  для  
кожно i бюджетно i установи , виходячи  з  обсяггв  вгдповгдних  бюджетних  асигнувань . 

18. Установити , що  кергвники  бюджетних  установ  утримують  чисельнгсть  
працгвникгв  та  здгйснюють  фактичнг  видатки  на  заробгтну  плату , включаючи  видатки  
на  премг i та  гншг  види  заохочень  чи  винагород , матергальну  допомогу , лише  в  межах  
фонду  заробгтно i плати , затвердженого  у  кошторисах  або  планах  використання  
бюджетних  коштгв . 

19. Вгдповгдно  до  пункту  18 Прикгнцевих  та  перехгдних  положень  Бюджетного  
кодексу  цкра iни  виконання  районного  бюджету  здгйснювати  за  програмно -цгльовим  
методом . 

20. Доручити  управлгнню  фгнансгв  районно  державно  адмгнгстрацг i, за  
погодженням  з  постгйною  комгсгею  районно  ради  з  питань  планування  бюджету , 
фгнансгв , податково i полгтики , соцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй , 
привести  проект  даного  ргшення  у  вгдповгднгсть  до  Закону  цкра iни  «Про  Державний  
бюджет  Укра iни  на  2017 ргк» в  частинг  мгжбюджетних  трансфертгв  (реверсна  дотацгя , 
освгтня , медична  субвенцг i та  додаткова  дотацгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  
бюджетам  на  здгйснення  переданих  з  державного  бюджету  видаткгв  на  утримання  
закладгв  освгти  та  охорони  здоров 'я). 

21. Додатки  1-7 до  цього  ргшення  е  його  невгд ' емною  частиною . 

22. Це  ргшення  набирав  чинностг  з  1 сгчня  2017 року . 

23. 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  
N4 207-15-VII 
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Додаток  N 1 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  
вгд  20.12.2016 року  N 207-15-VII 

Доходи  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  на  2017 ргк  

Код  Найменування  доходгв  зггдно  з  класифгкацгею  доходгв  бюджету  Всього  загальний  фонд  
спецгальний  фонд  

всього  у  т .ч . бюджет  
розвитку  

1 2 3 3 4 5 

10000000 Податковг  надходження  705018,9 705018,9 

11000000 Податки  на  доходи , податки  на  прибуток , податки  на  збгльшення  ринковог  вартостг  705018 ,9 705018,9 

11010000 Податок  на  доходи  фгзичних  осгб  704996 ,7 704996,7 

11010100 

Податок  на  доходи  ф iзичних  oci6, що  сплачуеться  податковими  агентами , гз  доход iв  платника  податку  у  виглядг  
заробгтно i плати  589546 ,0 589546,0 

11010200 

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  3950 ,0 3950,0 

11010400 

Податок  на  доходи  фгзичних  oci6 , що  сплачуеться  податковими  агентами , гз  доходгв  платника  податку  гнших  нгж  
заробгтна  плата  37200 ,0 37200,0 

11010500 Податок  на  доходи  фгзичних  oci6, що  сплачуеться  фгзичними  особами  за  результатами  речного  декларування  74300 ,0 74300,0 

11010700 Надходження  сум  реструктуровано i заборгованостг  зг  сплати  податку  на  доходи  фгзичних  oci6 0,2 0 ,2 

11010900 

Податок  на  доходи  фгзичних  oci6 в iд  оподаткування  пенсгйних  виплат  або  щомгсячного  довгчного  грошового  
утримання , що  сплачуеться  (перераховуеться ) згiдно  з  Податковим  кодексом  Украiни  0,5 0 ,5 

11020000 Податок  на  прибуток  пгдприемств  22 ,2 22,2 

11020200 Податок  на  прибуток  пгдприемств  та  фгнансових  уставов  комунально i власностг  22 ,2 22,2 

20000000 Неподатковг  надходження  13083 ,9 721,3 12362,6 0,0 

21010300 

Частина  чистого  прибутку  (доходу ) комунальних  унгтарних  пгдприемств  та  iх  об  еднань , що  вилучаеться  до  
вгдповгдного  мгсцевого  бюджету  65 ,3 65,3 

21110000 Надходження  коштгв  в iд  вгдшкодування  втрат  сгльськогосподарського  i лгсогосподарського  виробництва  150 ,0 150,0 

22010300 

Адм iн iстративний  зб iр  за  проведення  державно i реестрацг i юридичних  oci6, фгзичних  oci6 -  пгдприемцгв  та  
громадських  формувань  258 ,8 258,8 

22012600 Адмгнгстративний  збгр  за  державну  реестрац iю  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  iх  обтяжень  290 ,0 290,0 

22012900 

Плата  за  скорочення  термгнгв  надання  послуг  у  сфере  державно i реестрацг i речових  прав  на  нерухоме  майно  та  iх  
обтяжень  i державно i реестрацг i юридичних  oci6, фгзичних  oci6 - пгдприемцгв  та  громадських  формувань , а  також  
плата  за  надання  гнших  платних  послуг  53 ,3 53,3 

22080400 

Надходження  в iд  орендно i плати  за  користування  цглгсним  майновим  комплексом  та  гншим  майном , що  перебувае  в  
комунальнгй  власностг  11 ,7 11,7 

22130000 

Орендна  плата  за  воднг 	екти  (iх  частини ), що  надаються  в  користування  на  умовах  оренди  Радою  мгнгстргв  
Автономно i Республгки  Крим , обласними , районними , Киiвською  та  Севастопольською  мгськими  державними  
адмгнгстрацгями , мгсцевими  радами  3,0 3,0 

24060000 Iншг  надходження  39 ,2 39,2 

25010000 Надходження  в iд  плати  за  послуги , що  надаються  бюджетними  установами  зггдно  гз  законодавством  12212 ,6 12212,6 

Разом  доходгв  718102,8 705740,2 12362,6 0 



40000000 Офгцгйнг  трансфертн  752913,7 752913,7 	 0,0 0,0 

41030000 Субвенцяг  752913 ,7 752913,7 0,0 0,0 

Додаткова  дотацгя  з  державного  бюджету  м iсцевим  бюджетам  на  фгнансування  переданих  з  державного  бюджету  
видаткгв  з  утримання  освети  та  охорони  здоров 'я  62181 ,2 62181,2 

41030600 

Субвенц iя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  виплату  допомоги  сгм 'ям  з  детьми , малозабезпеченим  сгм 'ям , 

гнвалгдам  з  дитинства , дгтям -гнвалгдам , тимчасово i державно i допомоги  дгтям  та  допомоги  по  догляду  за  гнвалгдами  I 
ЧИ  II групи  внасЛ 1дОК  псих iчного  рО3ладу  207159,0 207159,0 

41030800 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  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  153523 ,1 153523,1 

41031000 

Субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населенню  на  
придбання  твердого  та  редкого  печного  побутового  палива  i скрапленого  газу  67,0 67,0 

41033900 Освгтня  субвенц iя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  196161 ,0 196161,0 

41034200 Медична  субвенцгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  127361 ,1 127361,1 

41035000 1ншг  субвенцг i 2136,7 2136,7 

41035800 

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

позбавлених  батькгвського  пгклування , грошового  забезпечення  батькам -вихователям  i прийомним  сгм 'ям  за  надання  
соцгальних  послуг  у  дитячих  будинках  семейного  типу  та  прийомних  сгм 'ях  за  принципом  "гроше  ходять  за  дитиною " 4324 ,6 4324,6 

Всього  доходгв  1471016,5 1458653,9 12362,6 0,0 

Заступник  голови  районно . ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N2 2 
до  ргшення  Киево -СвятошинськоТ  районнот  ради  
вгд  20.12.2016 року 	207-15-V11 

Ф iнансування  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  на  2017 ргк  
тис . грн . 

Код  Найменування  Всього  Загальний  фонд  

Спецгальний  фонд  

Всього  
ут . ч . 

бюджет  
розвитку  

1 2 3 4 5 
200000 Внутргшне  фгнансування  0,00 0,00 0,00 0,00 

203000 1нше  внутргшне  фгнансування  0,00 0,00 0,00 0,00 

203410 Одержано  0,00 

203420 Повернено  0,00 

205000 
Ф iнансування  за  рахунок  залишку  
коштгв  на  рахунках  бюджетнх  
установ  

0,00 0,00 0,00 0,00 

205100 На  початок  пергоду  0,00 

205200 на  кгнець  пергоду  0,00 

208000 
Ф iнансування  за  рахунок  змгни  
залишк iв  кошт iв  бюджет iв  

0,00 -217750,90 217750,90 217750,90 

208100 на  початок  року  0,00 
208200 на  кгнець  року  0,00 

208400 
кошти , що  передаються  гз  загального  
фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  
(спецгального  фонду ) 

0,00 -217750 ,9о  217750 ,9о  217750 ,9о  

600000 
Ф iнансування  за  активними  
операц iями  

0,00 -217750,90 217750,90 217750,90 

602000 Змгна  обсяггв  бюджетних  коштгв  0,00 
602100 на  початок  року  0,00 
602200 на  кгнець  року  0,00 

602400 
кошти , що  передаються  гз  загального  
фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  
(спецгального  фонду ) 

0,00 -217750 ,9о  217750 ,9о  217750 ,9о  

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  Ы23 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  

вгд  20.12.2017 року  Ып  207-15-V11 

Розподгл  видаткгв  районного  бюджету  Кивво -Святошинського  району  на  2017 ргк  
за  головними  розпорядниками  коштгв  

(тис . гпн .1 

Загальний  фонд  Спецгальний  фонд  

Всього  
споживання  

з  них  

видатки  
Всього  

видатки  
споживання  

з  них  

видатки  

з  них  Разом  

оплата  
працг  розвитку  

комунальнг  
послуги  та  
енергоносг i 

оплата  
працг  розвитку  

комунальнг  
послуги  та  
енергоносгУ  

бюджет  
розвитку  

код  програмно i 
класифгкацг i 
видаткгв  та  

кредитування  
мгсцевих  
бюджетгв  

Код  ТПКВКМБ  
/ 

ТКВКБМС  
Код  ФКВКБ  

Найменування  головного  розпорядника , вгдповгдального  
виконавця , бюджетно i програми  або  напряму  видаткгв 	в идатки  

зггдно  з  ти повою  вгдомчою /Т ПКВКМБ  / 
ТКВКБМС  

0100000 Районна  рада  4907,7 4907,7 2236,2 1067,0 0,0 3550,0 150,0 0,0 0,0 3400,0 3400,0 8457,7 

0110000 Районна  рада  

0110170 0170 0111 

Органгзацгйне , гнформацгйно -аналгтичне  та  матергально -
технгчне  забезпечення  дгяльностг  обласно i ради , районно i 
ради , районно i у  мгстг  ради  (у  разг  ii створення ), мгсько i, 
селищно i, сгльсько i рад  та  ix виконавчих  комгтетгв  4584,0 4584,0 2236,2 1067,0 150,0 150,0 4734,0 

0116310 6310 0490 Реалгзацгя  заходгв  щодо  гнвестицгйного  розвитку  3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 

0118600 8600 0133 1 ншг  видатки  323,7 323,7 323,7 

0300000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  963,0 963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 963,0 

0310000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  
0314200 4200 0829 1 ншг  культурно -освгтнг  заклади  та  заходи  100,0 100,0 100,0 

0317212 7212 0830 Пгдтримка  пергодичних  видань  (газет  та  журналгв ) 440,0 440,0 440,0 

0318600 8600 0133 1 ншг  видатки  423,0 423,0 423,0 

1000000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгУ  331763,0 331763,0 198842,8 33488,2 0,0 25455,9 3431,0 2300,0 0,0 22024,9 21874,9 357218,9 

1010000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгУ  

1011020 1020 0921 

Надання  загально i середньо i освгти  загальноосвгтнгми  
навчальними  закладами  ( в  т . ч . школою -дитячим  садком , 
гнтернатом  при  школг ), спецгалгзованими  школами , лгцеями , 
ггмназгями , колеггумами  297306,5 297306,5 181237,8 31250,0 15471,9 2497,0 1600,0 12974,9 12874,9 312778,4 

1011030 1030 0921 
Надання  загально i середньо i освгти  вечгрнгми  (змгнними ) 
школами  2202,0 2202 1793,3 5,1 2202 

1011090 1090 0960 
Надання  позашкгльно i освгти  позашкгльними  закладами  освгти , 
заходи  гз  позашкгльно i роботи  з  дгтьми  8701,1 8701,1 5793,1 847,5 720,0 670,0 500,0 50,0 9421,1 

1011170 1170 0990 
Методичне  забезпечення  дгяльностг  навчальних  закладгв  та  
i нwi заходи  в  галузг  освгти  1835,2 1835,2 1342,5 42,3 0,0 1835,2 

1011190 1190 0990 Централгзоване  ведення  бухгалтерського  облгку  2187,5 2187,5 1472,0 116,6 264,0 264,0 200,0 2451,5 

1011200 1200 0990 Здгйснення  централгзованого  господарського  обслуговування  4392,9 4392,9 388,4 18 0,0 4392,9 

1011210 1210 0990 Утримання  гнших  закладгв  освгти  5024,3 5024,3 2937,6 633,2 0,0 5024,3 

1011220 1220 0990 1 ншг  освгтнг  програми  746,0 746,0 0,0 746 

1011230 1230 0990 
Надання  допомоги  дгтям -сиротам  та  дгтям , позбавленим  
батькгвського  пгклування , яким  виповнюеться  18 рокгв  65,2 65,2 65,2 

1013500 3500 1040 i нwi видатки  655,2 655,2 655,2 

1013160 3160 1040 

Оздоровлення  та  вгдпочинок  дгтей  (кргм  заходгв  з  
оздоровлення  дгтей , що  здгйснюються  за  рахунок  коштгв  на  
оздоровлення  громадян , як i постраждали  внаслгдок  
Чорнобильсько i катастрофи ) 2000,0 2000,0 2000,0 

1015022 5022 0810 
Проведення  навчально -тренувальних  зборгв  i змагань  та  
заходгв  з  гнвалгдного  спорту  6607,1 6607,1 3878,1 575,5 3000,0 3000,0 3000,0 9607,1 

1015062 5062 0810 
Пгдтримка  спорту  вищих  досягнень  та  органгзацгй , як i 
ЗД 1ЙСНЮЮТЬ  ф 1зкуЛЬТурНо -СПортивну  Д 1ЯЛЬН 1СТЬ  в  реГ 1он 1 40,0 40,0 40,0 



1016310 6310 0490 Реалгзацгя  заходгв  щодо  гнвестицгйного  розвитку  6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

1400000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгУ  208192,0 208192,0 109500,0 19088,8 0,0 18268,1 5868,1 1588,8 599,6 12400,0 12400,0 226460,1 

1410000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгУ  

1412010 2010 0731 Багатопрофгльна  стацгонарна  медична  допомога  населенню  130622,9 130622,9 69423,0 10606,8 8245,0 2845,0 565,1 466,0 5400,0 5400,0 138867,9 

1412140 2140 0722 Надання  стоматологгчно i допомоги  населенню  9556,6 9556,6 4380,0 605,1 4523,1 3023,1 1023,7 133,6 1500,0 1500,0 14079,7 

1412180 2180 0726 Первинна  медична  допомога  населенню  55346,1 55346,1 27375,0 7845 5500,0 5500,0 5500,0 60846,1 
Служби  технгчного  нагляду  за  будгвництвом  та  капгтальним  
ремонтом , централгзованг  6yxranтepii, групи  централгзованого  

1412200 2200 0763 господарського  обслуговування  10529,7 10529,7 8322,0 31,9 10529,7 
Пглы  ове  медичне  обслуговування  oci6, як i постраждали  

1413050 3050 1070 внаслгдок  Чорнобильсько i катастрофи  2136,7 2136,7 2136,7 

1500000 Управлгння  соцгального  захисту  населення  385105,5 385105,5 6067,8 56,3 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 385135,5 

1510000 Управлгння  соцгального  захисту  населення  
Забезпечення  належних  умов  для  виховання  та  розвитку  дгтей - 
сиргт  i дгтей , позбавлених  батькгвського  пгклування , в  дитячих  
будинках  (у  т . ч . сгмейного  типу , прийомних  сгм 'ях), в  сгм 'ях  

1511060 1060 0910 патронатного  вихователя  4324,6 4324,6 4324,6 
Надання  пглы  ветеранам  вгйни , особам , на  яких  поширюеться  
чиннгсть  Закону  Укра iни  "Про  статус  ветерангв  вгйни , гарантгг  ix 
соцгального  захисту ", особам , як i мають  особливг  заслуги  
перед  Батькгвщиною , вдовам  (вдгвцям ) та  батькам  померлих  
(загиблих ) oci6, як i мають  особливг  заслуги  перед  
Батькгвщиною , дгтям  вгйни , особам , як i мають  особливг  трудовг  
заслуги  перед  Батькгвщиною , вдовам  (вдгвцям ) та  батькам  
померлих  (загиблих ) oci6, 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 3011 1030 27000,0 27000,0 27000,0 
Надання  пглы  ветеранам  вгйни , особам , на  яких  поширюеться  
дгя  Закону  Укра iни  "Про  статус  ветерангв  вгйни , гарантгг  ix 
соцгального  захисту ", особам , як i мають  особливг  заслуги  
перед  Батькгвщиною , вдовам  (вдгвцям ) та  батькам  померлих  
(загиблих ) oci6, як i мають  особливг  заслуги  перед  
Батькгвщиною , особам , як i мають  особливг  трудовг  заслуги  
перед  Батькгвщиною , вдовам  (вдгвцям ) та  батькам  померлих  
(загиблих ) oci6, як i мають  особливг  трудовг  заслуги  перед  
Батькгвщиною , жертвам  нацистських  переслгдувань  на  
придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  

1513021 3021 1030 3,0 3,0 3 
Надання  пглы  
в  ет . в  i й  с  ь  к . сл  ., в  ет . о  р  г . в  н . с  п , в  ет . п  од  ат . м  i л ., в  ет . д  е  рж . п  ож . 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  жкг  

1513012 3012 1030 3300,0 3300,0 3300,0 



Надання  пглы  громадянам , як i постраждали  внаслгдок  
Чорнобильсько i катастрофи , дружинам  (чоловгкам ) та  опгкунам  
(на  час  опгкунства ) дгтей  померлих  громадян , смерть  яких  
повязана  з  Чорнобильською  катастрофою , на  житлово - 

1513013 3013 1070 комунальнг  послуги  20000,0 20000,0 20000,0 
Надання  пглы  пенсгонерам  з  числа  спецгалгстгв  гз  захисту  
рослин , передбаченим  частиною  четвертою  стапг  20 Закону  
Укра iни  "Про  захист  рослин ", громадянам , передбаченим  
пунктом  "ii" частини  першо i стапг  77 Основ  законодавства  про  
охорону  здоров 'я , частиною  п 'ятою  стапг  29 Закону  Укра iни  
„Про  культуру ", частиною  другою  стапг  30 Закону  Укра iни  "Про  
бгблготеки  та  бгблготечну  справу ", абзацом  першим  частини  
четверто i стапг  57 Закону  Укра iни  "Про  освгту ", на  безоплатне  
користування  житлом , опаленням  та  освгтленням  

1513014 3014 1070 1223,1 1223,1 1223,1 
Надання  пглы  пенсгонерам  з  числа  спецгалгстгв  гз  захисту  
рослин , передбаченим  частиною  четвертою  стапг  20 Закону  
Укра iни  "Про  захист  рослин ", громадянам , передбаченим  
пунктом  "ii" частини  першо i стапг  77 Основ  законодавства  про  
охорону  здоров 'я , частиною  п 'ятою  стапг  29 Закону  Укра iни  
„Про  культуру ", частиною  другою  стапг  30 Закону  Укра iни  "Про  
бгблготеки  та  бгблготечну  справу ", абзацом  першим  частини  
четверто i стапг  57 Закону  Укра iни  "Про  освгту ", на  придбання  
твердого  та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  

1513024 3024 1070 2,0 2,0 2,0 
Надання  пглы  багатодгтним  сгм 'ям  на  житлово - комунальнг  

1513015 3015 1070 
послуги  

2000,0 2000,0 2000 
Надання  пглы  багатодгтним  сгм 'ям  на  придбання  твердого  

1513025 3025 1070 
полива  та  скрапленого  газу  

2,0 2,0 2 

Надання  допомоги  сгм 'ям  з  дгтьми , малозабезпечиним  
сгм 'ям , гнвалгдам  з  дитинства , дгтям -гнвалгдам  та  

1513040 3040 1040 тимчасовоУ  допомоги  дгтям  207159,0 207159,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207159,0 

1513041 3041 1040 Надання  допомоги  у  зв 'язку  з  ваггтнгстю  i пологами  1600,0 1600,0 1600,0 

1513042 3042 1040 Надання  допомоги  на  догляд  за  дитиною  вгком  до  трьох  рокгв  950,0 950,0 950,0 

1513043 3043 1040 Надання  допомоги  при  народженнг  дитини  154309,0 154309,0 154309,0 
Надання  допомоги  на  дгтей , над  якими  встановлено  опгку  чи  

1513044 3044 1040 пгклування  6500,0 6500,0 6500,0 

1513045 3045 1040 Надання  допомоги  на  дгтей  одиноким  матерям  10500,0 10500,0 10500,0 

1513046 3046 1040 Надання  тимчасово i державно i допомоги  дгтям  500,0 500,0 500,0 

1513047 3047 1040 Надання  допомоги  при  усиновленнг  дитини  450,0 450,0 450,0 
Надання  державно i соцгально i допомоги  малозабезпеченим  

1513048 3048 1040 сгм 'ям  6500,0 6500,0 6500,0 
Надання  допомоги  на  догляд  за  гнвалгдом  1 чи  11 групи  

1513080 3080 1010 внаслгдок  психгчного  розладу  850,0 850,0 850,0 

Надання  державно i соцгально i допомоги  гнвалгдам  з  дитинства  
1513049 3049 1010 та  дгтям -гнвалгдам  25000,0 25000,0 25000,0 

Надання  субсидгй  населенню  для  вгдшкодування  витрат  на  
1513016 3016 1060 оплату  житлово -комунальних  послуг  100000,0 100000,0 100000 

Надання  субсидгй  населенню  для  вгдшкодування  витрат  на  
придбання  твердого  та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  i 

1513026 3026 1060 скрапленого  газу  60,0 60,0 60 

1513400 3400 1090 1 ншг  видатки  на  соцгальний  захисту  населення  6230,0 6230,0 6230,0 
Заходи  державно i полгтики  з  питань  дгтей  та  ix соцгального  

1513112 3112 1040 захисту  80,0 80,0 80,0 

1513131 3131 1040 Центри  соцгальних  служб  для  сгм 'i, дгтей  та  молодг  2934,8 2934,8 2135,0 34,3 2934,8 

1513500 3500 1040 i нwi видатки  5470,0 5470,0 5470,0 
Забезпечення  соцгальними  послугами  за  мгсцем  проживання  
громадян , як i не  здатнг  до  самообслуговування  у  зв 'язку  з  
похилим  вгком , хворобою , гнвалгднгстю  

1513104 3104 1020 4922,0 4922,0 3932,8 22 30,0 30 30 4952,0 



1513181 3181 1010 

Забезпечення  соцгальними  послугами  громадян  похилого  вгку , 
гнвалгдгв , дгтей -гнвалгдгв , хворих , якг  не  здатнг  до  
самообслуговування  i потребують  сторонньо i допомоги , 
фгзичними  особами  

250,0 250,0 250,0 

1513202 3202 1030 

Надання  фгнансово i пгдтримки  громадським  органгзацгям  
гнвалгдгв  i ветерангв , дгяльнгсть  яких  мае  соцгальну  
спрямовангсть  80,0 80,0 80,0 

1516060 6060 0620 Благоустргй  мгст , cin та  селищ  65,0 65,0 65,0 

2400000 
Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  
райдержадмгнгстрацгУ  34003,1 34003,1 23825,2 1570,8 0,0 3349,5 2613,5 1875,4 0,0 736,0 736,0 37352,6 

2410000 
Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  
райдержадмгнгстрацгУ  

2414030 4030 0822 
Фглармонгг , музичнг  колективи  i ансамблг  та  i нwi мистецькг  
заклади  та  заходи  500,0 500,0 500,0 

2414060 4060 0824 Бгблготеки  7905,8 7905,8 5925,6 354,2 364,0 5 359,0 359,0 8269,8 

2414070 4070 0824 Музе i i виставки  1098,8 1098,8 556,6 88,5 5,0 5,0 1103,8 

2414090 4090 0828 Палаци  i будинки  культури , клуби  та  i нwi заклади  клубного  типу  2990,2 2990,2 1597,0 694 82,3 82,3 15,4 3072,5 

2414100 4100 0960 Школи  естетичного  виховання  дгтей  20554,3 20554,3 15236,4 434,1 2874,2 2521,2 1860,0 353,0 353,0 23428,5 

2414200 4200 0829 1 ншг  культурно -освгтнг  заклади  та  заходи  954,0 954,0 509,6 24,0 24,0 24,0 978,0 

5300000 Управлгння  агропромислового  розвитку  0 0 0 0 0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0 150,0 

5310000 Управлгння  агропромислового  розвитку  

5317310 7310 0421 Проведення  заходгв  гз  землеустрою  150,0 150,0 150,0 

7600000 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгУ  268968,7 268968,7 0,0 0,0 0,0 179310,0 0,0 0,0 0,0 179310,0 179310,0 448278,7 

7610000 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгУ  

7618120 8120 0180 Ревесрна  дотацгя  122828,1 122828,1 122828,1 

7618800 8800 0180 1 ншг  субвенцгг  146 140,6 146140,6 179310,0 179310,0 179310,0 325450,6 

7600000 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгУ  7000,0 7000,0 7000,0 

7610000 Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацгУ  

7618010 Видатки , не  вгднесенг  до  основних  груп  

7618010 8010 0133 Резервний  фонд  7000,0 7000,0 7000,0 

ВСЬОГО  ВИДАТК 1В  1240903,0 1240903,0 340472,0 55271,1 0,0 230113,5 12062,6 5764,2 599,6 218050,9 217750,9 1471016,5 

Заступник  голови  районное  ради 	 О . М . Однороманенко  



Додаток  N2 4 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно ! ради  
вгд  20.12.2016 року  N2 207-15-VII 

Повернення  кредитгв  до  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  та  розподгл  надання  кредитгв  
з  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  в  2017 роцг  

(тис . грн .)/грн . 

код  програмно i 

класифгкацг i 

ВИДаТК 1в  Та  

кредитування  

бюджетгВ i  

Код  ТПКВКМБ  
/ 

тквкБМС г  
Код  ФКВКБ 3  

мгсиеВих 	Разом  

Найменування  головного  розпорядника , 
. в iдпов iдального  виконавця , бюджетно i 

програми  або  напряму  видатк iв  

КВКБ  / зггдно  з  типовою  вгдомчою /ТП 	М  

ТКВКБМС  

Надання  кредит iв  Повернення  кредитгв  Кредитування -всього  

Загальний  

фонд  
Спец iальний  

фонд  

з  них  

Загальний  

фонд  
Спец iальний  

фонд  

з  них  

Разом  
Загальний  

фонд  
Спец iальний  

фонд  

з  них  

Разом  
бюджет  
розвитку  

бюджет  
розвитку  

бюджет  
розвитку  

Всього  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Заступник  голови  районно 1 ради 	 О .М .Однороманенко  





додаток  М2 5 
до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  

вгд  20.12.2016 року  Ма  207-15-V11 

Мгжбюджетнг  трансферти  з  районного  бюджету  мгсцевим /державному  бюджетам  на  2017 ргк  

код  
бюджету  

Назва  мгсцевого  бюджету  
адмгнгстративно - 

територгально i одиницг  

Дотацгi з  районного  
бюджету  

Субвенцг i з  районного  бюджету  

Субвенцгя  загального  фонду  на : 
Субвенцгя  спецгального  

фонду  на : 

на  утримання  дошкгльних  

навчальних  закладгв  

(додаток  5.1) 

на  утримання  клубних  

закладгв  

(додаток  5.2) 

всього  

М 1СЬК 1 
1 Боя  ська  28 129,5 1 420,9 29 550,4 25 000,0 
2 Вишнева  34 196,4 494,3 34 690,7 25 150,0 

СЕЛИЩНА  
3 Чабангвська  11 076,0 335,5 11 411,5 10 000, 0 

С 1ЛЬСЬК 1 
4 Бглого  одська  5 226,1 1 271,8 6 497,9 15 000,0 
5 Боб  и  цька  299,6 299,6 2 000,0 
6 Б  згвська  3 527,4 329,8 3 857,2 
7 Вгта -Поштова  232,9 232, 9 7 000, 0 
8 Гатненська  1 666,6 193,3 1 859, 9 5 800, 0 
9 Го  еницька  4 855,6 1 032,3 5 887,9 4 900,0 

10 Го  енська  1 466,6 350,6 1 817, 2 6 000, 0 
11 Дм  ит  i вська  4 206,0 1 389,9 5 595, 9 5 000, 0 
12 3аб i ська  2 132,8 313,4 2 446,2 1 530,0 
13 Княжи  цька  1 264,2 316,7 1 580, 9 2 940, 0 
14 К  юкгвщинська  2 175,1 218,9 2 394,0 
15 Лгсникгвська  336,6 336,6 1 500,0 
16 Л  ичанська  949,7 261,3 1 211, 0 6 250, 0 
17 Малютянська  0,0 1 500,0 
18 Ми  оцька  416,1 162,4 578,5 2 500,0 
19 Мих . Р  бежгвська  1 695,3 286,6 1 981,9 
20 М  зичанська  1 669,3 393,7 2 063, 0 2 200,0 
21 Пет 	шкгвська  392,0 392,0 2 800,0 
22 П . П . Бо  щаггвська  6 629, 7 402,3 7032, 0 10 000,0 
23 Святопет  гвська  4 053,6 342,1 4395. 9 600,0 
24 Со 	. Бо  щагг  вська  5 486, 5 5486, 5 10 000, 0 
25 Та  асг  вська  3 512, 0 684,5 5 _____________ 4196 6 640, 0 
26 Ходосг  вська  2 469, 8 563,8 3033, 6 5 000, 0 
27 Хотг  вська  2 908,2 502,8 3411, 0 4 000, 0 
28 Шпитькгвська  2 791,1 1 109,0 3900 7 000,0 

29 де  жавний  бюджет  122 828,1 
Всього  122 828,1 132 503,6 13 637,0 146 140,6 179 310,0 

Заступник  голови  районно ! ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  5-1 

до  ргшення  Киево -Святошинськог  районног  ради  
вгд  20.12.2016 року 	207-15-V11 

Розрахунок  видаткгв  по  дошкгльних  навчальних  закладах  в  розргзг  мгсцевих  рад  району  на  2017 ргк  
тис . грн  

Назва  ради  р  

Оплата  
працг  за  
жовтень  
2016 р  оку  

Розрахунковий  
обсяг  оплати  

п  ац i за  р  
грудень  2016 
року  (+10,3%) 

сгчень - 
квгтень  

2017 року  
(*4)  

Оплата  
працг  за  
т  авень  р  

2017 року  
(+5,25%) 

травень -  
листопад  
2017 року  

(*7)  

Оплата  
працг  за  
г 	день  ру  

2017 року  
(+4,63%) 

Оплата  
п  ацг  р  
всього  

Мат .доп . на  
оздор -ня  та  
п  емгя  до  р  

дня  
прац .освгти  

Нарахування  
на  за  обгтн  р 	у  

плату  
ФОП  на  i к  р  Ене  roнocii~` р  

Поточнг  
видатки  
(касовг  

видатки  за  
2016 гк  
+30оо  

разом  

Боя  рсь  ка  1 054,9 1 163,6 4 654,2 1 224,6 8 572,5 1 281,3 14 508,1 2 418,0 3 723,7 20 649,8 3 424,6 4 055,1 28 129,5 
В  и  ш  н  ева  1 282,1 1 414,2 5 656,6 1 488,4 10 418,8 1 557,3 17 632,7 2 938,8 4 525,7 25 097,3 4 880,6 4 218,6 34 196,4 
Ч  абан  i всь  ка  382,4 421,8 1687,1 443,9 3 107, 5 464,5 5 259, 2 876,5 1 349, 8 7 485, 5 826,4 2764,1 11076,0 
Б  гл  огородсь  ка  146,0 161,0 644,2 169,5 1 186,4 177,3 2 007, 9 334,7 515,4 2 858, 0 842,6 1 525,6 5226,1 
Буз  i всь  ка  119,5 131,8 527,2 138,7 971,1 145,2 1 643,5 273,9 421,8 2 339,2 751,7 436,4 3 527,4 
Гатненська  51,8 57,1 228,5 60,1 420,9 62,9 712,4 118,7 182,9 1 014,0 102,0 550,6 1 666,6 
Горен  и  цька  172,0 189,7 758,9 199,7 1 397,7 208,9 2 365, 5 394,3 607,1 3 366, 9 762,1 726,5 4855,6 
Горен  сь  ка  48,1 53,1 212,2 55,8 390,9 58,4 661,5 110,3 169,8 941,6 179,5 345,5 1 466,6 
Д  м  итр  i всь  ка  130,5 143,9 575,8 151,5 1 060,5 158,5 1 794,8 299,1 460,7 2 554,6 622,9 1 028,6 4 206,0 
Заб  i рсь  ка  71,6 79,0 315,9 83,1 581,8 87,0 984,7 164,1 252,7 1 401,6 348,4 382,8 2 132,8 
Княжи  ць  ка  44,2 48,8 195,0 51,3 359,2 53,7 607,9 101,3 156,0 865,2 180,5 218,5 1 264,2 
Кр  ю  кг  в  щи  н  сь  ка  70,8 78,1 312,4 82,2 575,3 86,0 973,7 162,3 249,9 1 385,9 199,3 589,9 2 175,1 
Личанська  36,7 40,5 161,9 42,6 298,2 44,6 504,7 84,1 129,5 718,4 73,4 157,9 949,7 
Мироцька  13,7 15,1 60,4 15,9 111,3 16,6 188,4 31,4 48,4 268,2 70,4 77,5 416,1 
Михайлгвсько -
Рубежг  всь  ка  58,0 64,0 255,9 67,3 471,3 70,5 797,7 132,9 204,7 1 135,4 124,9 435,1 1 695,3 
Музичанська  55,0 60,7 242,7 63,8 446,9 66,8 756,4 126,1 194,1 1 076,6 229,1 363,6 1 669,3 
С  вятоп  етр  i всь  ка  135,3 149,2 596,9 157,1 1 099,5 164,3 1 860,8 310,1 477,6 2 648,5 259,8 1 145,3 4 053,6 
Петропавлгвсько -
Бор  щаг i всь  ка  236,9 261,3 1 045,2 275,0 1 925,1 287,8 3 258,1 543,0 836,2 4 637,3 1 145,5 846,9 6 629,7 
Софгтвсько -
Бор  щагг  всь  ка  172,2 189,9 759,7 199,9 1 399,4 209,2 2 368,3 394,7 607,9 3 370,8 869,0 1 246,6 5 486,5 
Тарасгвська  103,5 114,2 456,6 120,2 841,1 125,7 1 423,4 237,2 365,3 2 026,0 286,6 1 199,3 3 512,0 
Ходосг  всь  ка  81,6 90,0 360,0 94,7 663,1 99,1 1 122,2 187,0 288,0 1 597,3 179,8 692,7 2 469,8 
Хотг  всь  ка  104,0 114,7 458,8 120,7 845,1 126,3 1 430, 3 238,4 367,1 2 035, 8 424,1 448,3 2908,2 
Ш  п  ить  кг  всь  ка  89,5 98,7 394,9 103,9 727,3 108,7 1 230,9 205,1 315,9 1 752,0 314,0 725,2 2791,1 

РАЗОМ  4 660,3 5 140,3 20 561,2 5 410,2 37 871,2 5 660,7 64 093,2 10 682,2 16 450,6 91 225,9 17 097,1 24 180,6 132 503,6 
*Для  розрахунку  потреби  в  коштах  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносггв  у  2017 роцг  установами  та  органгзацгями , що  фгнансуються  за  рахунок  коштгв  бюджету , пропонуеться  до  бсягу  коштгв , якг  передбаченг  у  бюджетах  
2016 року  зг  змгнами , а  також  з  урахуванням  прогнозних  фактичних  видаткгв  поточного  року , застосовувати  коефгцгент  1,1095 у  тому  числг  при  визначеннг  видаткгв  на : 
оплату  природного  газу  (КЕКВ  2274) на  коефгцгент  1,14; 
оплату  теплопостачання  (КЕКВ  2271) на  коефгцгент  1,1235; 
оплату  електроенерггг  (КЕКВ  2273) на  коефгцгент  1,09; 
оплату  водопостачання  i водовгдведення  (КЕКВ  2272) та  гнших  енергоносггв  (КЕКВ  2275) на  коефгцгент  1,085. 

Заступник  голови  районно ! ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  5-2 
до  ргшення  Киево -Святошинськог  районног  ради  

вгд  20.12.2016 року 	207-15-V11 

Розрахунок  видаткгв  по  клубних  закладах  району  на  2017 ргк  
тис . грн . 

Назва  ради  

Оплата  
працг  за  
жовтень  

2016 року  

Розрахунковий  
обсяг  оплати  

працг  за  

грудень  2016 
року  (+10 ,3°/о ) 

65,3 

сгчень - 

2017 року  

(*4))  

травен ь  
квгтень 	л истопад  

Оплата  
працг  за  

2017 року  
(+5,25% ) 

травень - 

2017 року  

(*7  

Оплата  
прац  за  

грудень  
2017 року  
(+4 ,63% ) 

. 
Оплата  
працг  
всього  

на  
оздор -ня  та  на  
виргшення  соц .- 
побут . проблем  

на  заробгт ну  
Нарахування  

плату  
рi к  

ФОП  на  
Енергоносг 'i~` 

Поточнг  
видатки  
(касовг  

видатки  за  
2016 р i к) 

Разом  

Боя  рсь  ка  59,2 261,2 68,7 481,1 71,9 814,2 135,7 209,0 1 158,8 114,9 147,2 1 420,9 
В  и  ш  не  ва  24,1 26,6 106,3 28,0 195,8 29,3 331,4 55,2 85,1 471,8 22,5 494,3 
Ч  аба  н  i всь  ка  10,6 11,7 46,8 12,3 86,1 12,9 145,8 24,3 37,4 207,5 53,9 74,1 335,5 
Бглогородська  41,1 45,3 181,3 47,7 334,0 49,9 565,2 94,2 145,1 804,5 249,6 217,7 1 271,8 
Бобрицька  11,2 12,4 49,4 13,0 91,0 13,6 154,0 25,7 39,5 219,2 56,4 23,9 299,6 
Буз  i вська  11,6 12,8 51,2 13,5 94,3 14,1 159,5 26,6 40,9 227,1 3,2 99,5 329,8 
Вгта -Поштова  11,9 13,1 52,5 13,8 96,7 14,5 163,7 27,3 42,0 232,9 232,9 
Гатненська  5,5 6,1 24,3 6,4 44,7 6,7 75,6 12,6 19,4 107,7 85,6 193,3 
Горен  и  цька  44,2 48,8 195,0 51,3 359,2 53,7 607,9 101,3 156,0 865,2 123,5 43,6 1 032,3 
Горенська  14,2 15,7 62,7 16,5 115,4 17,2 195,3 32,5 50,1 278,0 62,9 9,8 350,6 
Дм  итрг  вська  39,7 43,8 175,2 46,1 322,6 48,2 546,0 91,0 140,1 777,1 279,0 333,7 1 389,9 
Забгрська  7,7 8,5 34,0 8,9 62,6 9,4 105,9 17,6 27,2 150,7 28,2 134,5 313,4 
Княжи  ць  ка  13,3 14,7 58,7 15,4 108,1 16, 2 182,9 30,5 46,9 260,3 46,8 9,6 316,7 
Крюкгвщинська  9,7 10,7 42,8 11,3 78,8 11,8 133,4 22,2 34,2 189,9 3,2 25,8 218,9 
Л  i сн  и  кг  вська  12.6 13,9 55,6 14,6 102,4 15, 3 173,3 28,9 44,5 246,6 56,1 33,8 336,6 
Личанська  12,4 13,7 54,7 14,4 100,8 15,1 170,5 28,4 43,8 242,7 3,6 15,0 261,3 
Мироцька  5,2 5,7 22,9 6,0 42,3 6,3 71,5 11,9 18,4 101,8 44,7 15,9 162,4 
Михайлгвсько -
Рубежгвсь  ка  14, 3 

15, 8 63,1 16,6 116,2 17,4 196,7 32,8 50,5 279,9 
 6,7 286,6 

Музичанська  15,4 17,0 67,9 17,9 125,1 18,7 211,8 35,3 54,4 301,5 59,3 33,0 393,7 
Святопетргвська  10,2 11,3 45,0 11,8 82,9 12,4 140,3 23,4 36,0 199,7 38,4 104,0 342,1 
Петропавлгвсько - 
Борщаг iвська  11,5 

12,7 50,7 13,4 93,5 14,0 158,2 26,4 40,6 225,1 
177,2 402,3 

П  етруш  кг  вська  15,0 16,5 66,2 17,4 121,9 18,2 206,3 34,4 52,9 293,6 24,7 73,7 392,0 
Тарасг  вська  26,7 29,5 117,8 31,0 217,0 32,4 367,2 61,2 94,2 522,7 107,0 54,8 684,5 
Ходосг  вська  13,0 14,3 57,4 15,1 105,6 15,8 178,8 29,8 45,9 254,5 61,5 247,8 563,8 
Хотг  вська  23,7 26,1 104,6 27,5 192,6 28,8 325,9 54,3 83,7 463,9 3,9 35,0 502,8 
Ш  п  ить  кг  вська  21,4 23,6 94,4 24,8 173,9 26,0 294,3 49,1 75,5 418,9 155,1 535,0 1 109,0 

РАЗОМ  485,4 535,4 2 141,6 563,5 3 944,5 589,6 6 675,7 1 112,6 1 713,4 9 501,8 1 576,1 2 559,3 13 637,1 

*Для  розрахунку  потреби  в  коштах  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносг 'гв  у  2017 роцг  установами  та  органгзацгями , що  фгнансуються  за  рахунок  коштгв  бюджету , 
пропонуеться  до  бсягу  коштгв , якг  передбаченг  у  бюджетах  2016 року  зг  змгнами , а  також  з  урахуванням  прогнозних  фактичних  видаткгв  поточного  року , застосовувати  
коефгцгент  1,1095 у  тому  числг  при  визначеннг  видаткгв  на : 
оплату  природного  газу  (КЕКВ  2274) на  коефгцгент  1,14; 
оплату  теплопостачання  (КЕКВ  2271) на  коефгцгент  1,1235; 
оплату  електроенергг 'i (КЕКВ  2273) на  коефгцгент  1,09; 
оплату  водопостачання  i водовгдведення  (КЕКВ  2272) та  гнших  енергоносг 'гв  (КЕКВ  2275) на  коефгцгент  1,085. 

Заступник  голови  районно i ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  3'(  б  
до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно i ради  

вгд  20.12.2016 року  N~ 207-15-VII 

Перелгк  об ' ектгв , видатки  на  якг  у  2017 роцг  будуть  проводитися  за  рахунок  коштгв  бюджету  розвитку  

(тис . грн .)/грн  

Код  програмног  Код  типовое  Код  
Найменування  головного  

класифгкацгг  програмног  функцгональног  
розпорядника , вгдповгдального  Вгдсоток  Всього  видаткгв  

видаткгв  та  класифгкацгг  класифгкацгг  
виконавця , бюджетное  програми  

Назва  об 'ектгв  вгдповгдно  до  проектно - кошторисное  
Загальний  обсяг  завершеностг  на  завершения  Разом  видаткгв  

кредитування  видаткгв  та  видаткгв  та  
або  напряму  видаткгв 

документацге  тощо  
фгнансування  будгвництва  будгвництва  на  поточний  

зггдно  з  типовою  будгвництва  об 'ектгв  на  об 'ектгв  на  ргк  
мгсцевих  кредитування  кредитування  

вгдомчою /ТПКВКМБ  / майбутнг  роки  майбутнг  роки  
бюджетгв  мгсцевих  бюджетгв  бюджету  

ТКВКБМС  

0100000 Районна  рада  

0110000 Районна  рада  3 400,0 

Реалгзацгя  заход iв  щодо  Реконструкц iя  газово i котельнг  за  адресою : м . Ки iв , вул . 1 480,0 
0116310 6310 0490 

гнвестицгйного  розвитку  Янтарна , 12) 

Реалгзацгя  заходгв  щодо  Реконструкц iя  зовнгшнгх  мереж  теплопостачання  за  420,0 
0116310 6310 0490 

гнвестицгйного  розвитку  адресою : м . Ки iв , вул . Янтарна , 12) 

Реалгзацгя  заходгв  щодо  Реконструкц iя  господарських  прим iщення  за  адресою : м . 1 500,0 
0116310 6310 0490 

гнвестицгйного  розвитку  Ки iв , вул . Янтарна , 12) 

1000000 Вгддгл  осв iти  райдержадмгнгстрацге  

1010000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацге  
б  000,0 

1016310 6310 0490 
Реалгзацгя  заходгв  щодо  

Реконструкц iя  даху  Киево -Святошинсько i ДЮСШ  
2 000,0 

iнвестиц iйного  розвитку  

Реалгзацгя  заходгв  щодо  
Реконструкц iя  пгдвального  примгщення  Софг iвсько -  1 900,0 

1016310 6310 0490 Борщаггвського  НВК  "спецгалгзована  школа  I-III ступенгв  - 
iнвестиц iйного  розвитку  загальноосв iтня  школа  I-III ступенгв " 

1016310 6310 0490 
Реалгзацгя  заходгв  щодо  Реконструкц iя  теплотраси  Гатнянсько i ЗОШ  I-III ступен iв  1 700,0 

iнвестиц iйного  розвитку  
Реалгзацгя  заходгв  щодо  Експертиза  проекту  реконструкця i з  добудовою  примгщення  100,0 

1016310 6310 0490 
1нвестиц 1йного  розвитку  Боярсько 1 ЗОШ  I-III ступен iв  N_ 1 
Реалгзацгя  заходгв  щодо  Виготовлення  проекту  реконструкця i з  добудовою  300,0 

1016310 6310 0490 гнвестицгйного  розвитку  примгщення  Боярсько i ЗОШ  I-III ступенгв  З 1 

Всього  9 400,0 

Заступник  голови  районное  ради 	 О .М .Однороманенко  



Додаток  N2 7 

до  ргшення  Киево -Святошинсько i районно ! ради  
вгд  20.12.2016 року  N2 207-15-VII 

Перел iк  м iсцевих  (рег iональних ) програм , якi ф iнансуватимуться  за  рахунок  кошт iв  
районного  бюджету  у  2017 роц i 

(тис . грн .) 

Код  програмно i код  типовоУ  Код  

класи  iкацгi Ф  програмно i 
класифгкацг i 

нк  гонально i Фу 	ц  Найменування  головного  розпорядника , вгдповгдального  Разом  загальний  
видаткгв  та 

видаткгв  та  
класифгкацг i виконавця , бюджетноУ  програми  або  напряму  видаткгв  Найменування  мгсцевог  (реггональног ) 

агаЛЬНИИ  фонд  Спецгальний  фонд  та  спецгальний  
кредитування  кредитування  видаткгв  та  зггдно  з  типовою  вгдомчою /ТПКВКМБ  / 

ТКВКБМС  
програми  

фонды  мгсцевих  мгсцевих  кредитування  

бюджетгв  бюджетгв  бюджету  

0100000 Районна  рада  

323,7 3 400,0 3 723,7 
0110000 Районна  рада  

Програма 	фгнансово i 	пгдтримки 	об 'ектгв 	спгльно i 
3 400,0 

комунально i власностг 	територгальних 	громад  сгл , 

0116310 6310 0490 Реалгзацгя  заходгв  щодо  гнвестицгйного  розвитку  селища , мгст  та  комунальних  пгдприемств  Киево -  3 400,0 

Святошинського  району  Киiвсько i областг  на  2015- 

______________ _____________ ________________ ___________________________________________________ 2017  роки  

Програма  вгдзначення  державних  та  професгйних  свят , 323,7 

0118600 8600 0133 Iншг  видатки  ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево -  
323,7 

Святошинськом  районом , здгйснення  представницьких  

та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки  

0300000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  963,0 0,0 963,0 

0310000 Районна  державна  адмгнгстрацгя  

Програма  вгдзначення  державних  та  професгйних  свят , 100,0 

0314200 4200 0829 Iншг  культурно -освгтнг  заклады  та  заходи  ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево -  
100,0 

Святошинськом  районом , здгйснення  представницьких  
та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки  

0317212 7212 0830 Пгдтримка  пергодичних  видань  (газет  та  журналгв ) 
Програма  пгдтримки  розвитку  реггональних  засобгв  440,0 

440,0 
масово i гнформацг i 

Програма  розвитку  та  функцгонування  комунально i 423 ,0 

0318600 8600 0133 Iншг  видатки  установи  «Киево -Святошинський  районний  Трудовий  423,0 
архгв» Киево -Святошинсько i районно i ради  Киiвсько i 

областг  на  2013-2018 роки  

1000000 Вгддгл  осв iти  райдержадмгнгстрацгг  54 021,4 12 874,9 66 896,3 

1010000 Вгддгл  освгти  райдержадмгнгстрацгг  
1011220 1220 0990 Iншг  освгтнг  програми  Програма  «Дгти  Укра iни» 313,8 313,8 

1011220 1220 0990 Програма  	озвит 	системи 	освгти 	Киево - р 	~' 
432, 4 

432,4 
Iншг  освгтнг  програми  Святошинського  району  на  2015-2020 роки  

1011230 1230 0990 Надання  допомоги  дгтям -сиротам  та  дгтям , позбавленим  65,2 
65,2 

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

1013500 3500 1040 Iншг  видатки  Програма  «Дгти  Укра iни» 655,2 655,2 



Оздоровления  та  вгдпочинок  дгтей  (кргм  заходгв  з  оздоровления  

1013160 3160 1040 
дгтей , що  здгйсшоються  за  рахунок  коштгв  на  оздоровления  Програма  оздоровления  дгтей  2  00 0,0 2 000,0 
громадян , 	якг 	постраждали 	внаслгдок 	Чор нобильсько i 

катастрофи ) 

1015022 5022 0810 Утримання 	та 	навчально -тренувальна 	робота 	комунальних  чно i культи  та  спорту  в  Програма  розвитку  фгзи 	 ур  446 , 8  
446,8 

дитячо -юнацьких  спортивных  шкгл  Киево -Святошинському  районг  

1015100 5100 0810 Iншг  видатки  
Програма 	розвитку 	дитячо -юнацького 	футболу 	у  40,0 

40,0 
Киево -Святошинському  районг  

Надання  загально i середньо i освгти  загальноосвгтнгми  50 068,0 12 874,9 62 942,9 

1011020 1020 0921 
навчальними  закладами  ( в  т . ч . школою -дитячим  садком , Програма 	розвитку 	системи 	освгти 	Киево - 

гнтернатом  при  школг ), спецгалгзованими  школами , лгцеями , Святошинського  району  на  2015-2020 роки , в  тому  
ггмназгями , колеггумами  числг : 

харчування  учнгв  1-4 класгв  загально -освгтнгх  шкгл  30 000,0 30 000,0 

району  
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  20 068,0 12 874,9 32 942 ,9 

утримання  загальноосвгтнгх  закладгв  району  та  гншг  

видатки  

1400000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгг  69 615,7 12 400,0 82 015,7 

1410000 Вгддгл  охорони  здоров 'я  райдержадмгнгстрацгг  
Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  38 730,0 5 400,0 

1412010 2010 0731 лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 44130,0 
Багатопрофгльна  стацгонарна  медична  допомога  населенню  роки ", в  тому  числг : 

38 730,0 s 400,о  
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  44130,0 

утримання  закладгв  охорони  здоров 'я  та  гншг  видатки  

1412140 2140 0722 Надання  стоматологгчно i допомоги  населенню  3 947,0 1 500,0 5 447,0 

Програма  "Турбота " 
1 107,0 1 107,0 

Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  2 840,0 1 500,0 

лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 4 340,0 

роки ", в  тому  числг : 

додатковг  кошти  районного  бюджету  на  поточне  2 840,0 1 500,0 
утримання 	закладгв 	охорони 	здоров 'я , 	придбання  4 340,0 

обладнання  та  гншг  видатки  
Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  16 409,0 5 500,0 

080800 0726 лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 21909,0 
Центри  первинно i медично i (медико -сангтарно i) допомоги  роки " 

16 409,0 5 500,0 
додатковг  кошти  районного  бюджету  на  утримання  21 909,0 
закладгв  охорони  здоров 'я  та  гншг  видатки  

Служби  технгчного  нагляду  за  будгвництвом  та  капгтальним  Програма  "Забезпечення  функцгонування  та  розвитку  10 529,7 

1412200 2200 0763 ремонтом , централгзованг  6yxranтepii, групи  центрального  лгкувально -профглактичних 	закладгв 	на 	2016-2017 10 529,7 
господарського  обслуговування  роки " (поточне  утримання ) 

1500000 Управл iння  соц iального  захисту  населения  12 175,0 12 175,0 

1510000 Управлгння  соцгального  захисту  населения  
1513400 3400 1090 Iншг  видатки  на  соцгальний  захист  населения  Програма  "Турбота " б  230,0 6 230,0 

1513112 3112 1040 
Заходи  державно i полгтики  з  питань  дгтей  та  ix соцгального  захисту  80,0 80,0 Програма  « Назустргч  дiтям» 
1 ншг  видатки  Програма  надання  соцгально i та  правово i допомоги  5 470,0 

3500 1040 демобглгзованим 	вгйськовослужбовцям , 	якг 	брали  5 470,0 
участь  в  антитерористичнгй  операцг i 

Забезпечення  соцгальними  послугами  громадян  похилого  вгку , 250 , 0  7 

1513181 3181 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 3202 1030 ветерангв , дгяльнгсть  яких  мае  соцгальну  спрямовангсть  80,0 
Програма  "Турбота " 

1516060 6060 0620 Благоустргй  мгст , cin та  селищ  Програма  "Турбота " 65,0 65,0 



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

райдержадмгнгстрацгг  

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

2414030 4030 0822 
та  заходи  

г  ювлейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево - '~' 	р  500,0 
Святошинським  районом , здгйснення  представницьких  
та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки  

5300000 Управлгння  агропромислового  розвитку  150,0 150,0 

5310000 Управлгння  агропромислового  розвитку  
Проведення  заходгв  гз  землеустрою  Програма  «Освоення  земель  для  150,0 150,0 

сгльськогосподарських  i лгсогосподарських  потреб , 

полгпшення  вгдповгдних  уггдь , охорони  земель , 

5317310 7310 0421 
проведения  нормативно i грошово i оцгнки  земле , 

розмежування  земель  державно i та  комунально i 

власностг  i проведения  гнвентаризацг i земель  в  Киево - 

Святошинському  районг  Киiвсько i областг  на  2012 - 

2016 роки» 

Всього  1з7 598,8 28 824,9 166 423,7 

Заступник  голови  районно ! ради 	 О .М .Однороманенко  



ПИЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  
до  районного  бюджету  Киево -Святошинського  району  

на  2017 ргк  

м . Киiв  
2016 



Пргаритети  сацгально -економгчного  
та  культурного  розвитку  Киево -Святошинського  району  у  2017 роцг  

Основною  метою  Програми  е  пгдвищення  ргвня  та  якостг  життя  
населения  на  основг  забезпечення  стгйкого  економгчного  зростання , 
ефективного  розвитку  функцгональних  комплексгв  соцгально i сфери , створення  
сприятливих  умов  для  розвитку  об ' еднаних  територгальних  громад . 

Досягнення  зазначено i мети  плануеться  здгйснити  шляхом  реалгзацг i 
наступних  пргоритетних  напрямгв : 

➢ 	полгпшення  гнвестицгйног  привабливостг  та  бгзнес -клгмату  
району , активгзацгя  роботи  щодо  залучення  гноземних  гнвестицгй  з  метою  
пгдвищення  конкурентоспроможностг  економгчного  потенцгалу  perioxy та  
освоения  нових  ринкгв  для  реалгзацг i товаргв  i послуг  пгдприемствами  району ; 

➢ диверсифгкацгя  експортнаго  потенцгалу  аграрного  сектору  на  
оснавг  високотехнолаггчнаго  сгльськагасподарськога  вирабництва , 
впровадження  новгтнгх  енергозберггаючих  i високопродуктивних  технологгй  
ведення  рослинництва  i тваринництва , забезпечення  охорони  i рацгонального  
використання  земельних  ресурсгв , розвитку  людського  потенцгалу  у  сгльськгй  
мгсцевостг ; 

➢ 	прадовження  мадернгзацгг  галузей  промиславаго  комплексу , 
пгдвищення  ргвня  конкурентоспроможностг  пгдприемств  шляхом  технгчного  
переоснащення  iх  виробничих  потужностей  та  освоения  нових  видгв  продукцг i, 
що  користуються  попитом  як  на  внутргшньому , так  i зовнгшнгх  ринках ; 

➢ продовження  роботи  щодо  створення  умов  для  поступового  
наближення  ргвня  життя  мешканцгв  району  до  загальноевропейських  
стандартгв  щодо  якостг  та  доступностг  освгти , медичного  обслуговування , 
соцгального  захисту , житлово -комунальних  послуг , фгзкультури  i спорту , а  
також  стану  навколишнього  природного  середовища ; 

➢ 	збгльшення  абсяггв  та  пгдвищення  якостг  рабгт  з  мадернгзацгг  
транспортное  та  гнженерног  гнфраструктури  району  з  метою  пгдвищення  
надгйностг  роботи  об ' ектiв  життезабезпечення  району ; 

➢ прадовження  мадернгзацгг  мунгципальног  гнфраструктури , 
створення  умов  для  прискореного  технгчного  переоснащення  об ' ектгв  житлово -
комунального  господарства  з  метою  впровадження  новгтнгх  енергоефективних  
технологгй  та  зниження  витрат  на  енергоносг i i енергозберггаючих  заходгв  для  
зниження  витрат  на  енергоресурси  у  закладах  бюджетно i сфери  та  
домогосподарствах ; 

з  абезпечення  наповнюваностг  бюджетгв  усiх  ргвнгв , пгдвищення  
результативностг  бюджетних  видаткгв  створення  умов  для  поступового  
досягнення  фгнансавог  самодастатнастг  об 'еднанпх  теритар iальних  громад . 
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Освгта  

Головною  метою  розвитку  освгтньо i галузг  на  2017 ргх  е  забезпечення  
ргвного  доступу  до  якгсно i освгти , приведення  мережг  навчальних  закладгв  
району  у  вгдповгднгсть  до  потреб  громади , удосконалення  системи  нацгонально -

патрготичного  виховання  шляхом  упровадження  новгтнгх  методик  
гндивгдуально i роботи , залучення  батькгв  до  виховного  процесу , формування  
ранньо i громадянсько i зрглостг , розроблення  та  використання  електронних  
засобгв  навчання  для  забезпечення  органгзацг i дистанцгйного  та  гндивгдуального  

навчання . 

Основнг  зав  дапкя  та  заходи  на  2017 рёк  
У  сферг  дошкгльног  освгти : 

• забезпечення  стовгдсоткового  охоплення  дгтей  старшого  дошкгльного  
В1ку  СуСП 1ЛЬНОЮ  ДОШК 1ЛЬНОЮ  ОСВ 1ТОЮ ; 

■ створення  умов  для  збереження  та  змгцнення  здоров 'я  вихованцгв  
дошкгльних  навчальних  закладгв ; 

■ розширення  мереж i дошк iльних  навчальних  заклад iв , iнклюзивних  груп  
для  дгтей  з  особливими  освгтнгми  потребами ; 

■ упровадження  енергозберггаючих  технологгй  у  дошкгльних  навчальних  
закладах ; 

У  галузг  загальног  середньог  осв iти : 

■ удосконалення  мережг  навчальних  закладгв ; 

■ забезпечення  загальноосвгтнгх  навчальних  закладгв  навчальними  
кабгнетами  фгзики, xiмii та  бгологг i, комп 'ютерною  технгкою  (навчальними  
комп 'ютерними  комплексами ), гнтерактивними  дошками , мультимедгйними  

пристроями ; 

■ створення  технгчних  умов  для  забезпечення  всгх  навчальних  закладгв  
швидкгсним  доступом  до  мережг  Iнтернет  та  розвиток  сучасно i технологгчно i 

гнфраструктури ; 

■ посилення  виховного  потенцгалу  позашкгльних  навчальних  закладгв  
шляхом  проведения  заходгв , спрямованих  на  виховання  у  дгтей  та  учнгвсько i 

молодг  патрготизму  i духовностг , формування  нацгонально i самосвгдомостг , 

високих  моральных  якостей ; 

■ забезпечення  доступностг  освгтнгх  послуг  для  дгтей  сгльсько i мгсцевостг  
шляхом  розширення  мережг  гурткгв  та  творчих  об ' еднань  у  базових  
загальноосвгтнгх  навчальних  закладах ; 
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■ створення  умов  для  забезпечення  ргвного  доступу  дгтей  гз  обмеженими  
фгзичними  можливостями  до  примгщень  загальноосвгтнгх  шкгльних  закладгв  
(лгквгдацгя  архгтектурних  бар 'ергв , побудова  пандусгв , переобладнання  

туалетних  кгмнат , полгпшення  освгтлення  навчальних  примгщень ); 

• продовження  впровадження  в  навчально -виховний  процес  дошкгльних , 

загальноосвгтнгх , позашкгльних  навчальних  закладгв  моделг  гнклюзивно i освгти ; 

■ створення  умов  для  доступностг  позашкгльно i освгти  дгтям  з  
особливими  потребами ; 

■ залучення  коштгв  мгсцевих  бюджетгв  для  придбання  шкгльних  
автобусгв  з  метою  поповнення  й  оновлення  гснуючого  парку  шкгльних  автобусгв ; 

Культура  

Головною  метою  розвитку  галузг  е  збереження  та  популяризацгя  
матергально i та  нематергально i культурно  спадщини , покращення  матергально -

технгчно i бази  закладгв  культури  та  шкгл  естетичного  виховання , органгзацгя  
проведения  державных  i професгйних  свят , конкурсгв , фестивалгв , оглядгв  
аматорського  мистецтва , гармонгзацгя  мгжконфесгйних  та  мгжнацгональних  

В1ДНОСИН . 

Основа  1 зав  дапая  та  заходи  на  2017 рёк  
■ забезпечення  повноцгнного  функцгонування  закладгв  культури , 

мистецьких  навчальних  закладгв  та  змгцнення  iх  матергально -технгчно i бази ; 

• вгдродження  та  збереження  нацгонально i культурно  спадщини  
(рухомих  та  нерухомих  пам 'яток  i цгнностей , музе iв , заповгдникгв  тощо ); 

■ створення  економгчних  та  органгзацгйних  умов  для  збереження , 

вгдродження  та  розвитку  народних  художнгх  промислгв , дгяльностг  майстргв  
народного  мистецтва  у  Киево -Святошинському  районг ; 

■ пгдвищення  повноти  i оперативностг  бгблготечно -гнформацгйного  
обслуговування  населения  за  рахунок  повноцгнного  поповнення  бгблготечних  

фондгв  району , впровадження  сучасних  гнформацгйних  технологгй ; 

• збагачення  змгсту  та  вдосконалення  форм  дгяльностг  культурно -

освгтнгх  закладгв , полгпшення  культурного  обслуговування  населения ; 

• пропагування  укра iнсько i культури  на  загальнодержавному  та  
мгжнародному  ргвнг , пгдвищення  привабливостг  мистецьких  i культурных  
закладгв  для  укра iнсько i та  свгтово i спгльноти . 
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Фгзична  культура  i спорт  

Пргоритетною  цгллю  подальшого  розвитку  галузг  е  створення  необхгдних  
соцгально -економгчних  i органгзацгйно -технгчних  умов  для  залучення  широких  
верств  населения  до  масового  спорту , популяризацг i здорового  способу  життя  та  
фгзично i реабглгтацг i; реалгзацг i здгбностей  обдаровано i молодг  у  дитячо -

юнацькому  спортг . 

Основнг  зав  дакня  та  заходи  на  2017 рёк  
■ реформування  органгзацгйних  основ  фгзкультурно -спортивного  руху , 

зокрема  шляхом  стимулювання  створення  розгалужено i мережг  фгзкультурно -

спортивних  клубгв , особливо  у  сгльськгй  мгсцевостг ; 

■ гнтегрування  ефективних  (гнновацгйних ) форм  i методгв  фгзкультурно -

спортивно i дгяльностг  та  розвиток  видгв  спорту  з  урахуванням  мгсцевих  
особливостей  i економгчних  факторгв ; 

• впровадження  у  повсякденне  життя  ргзних  форм  рухово i активностг  для  
ргзних  верств  населения  шляхом  проведения  фгзкультурно -оздоровчо i та  
спортивно -масово i роботи  в  ycix навчальних  закладах , за  мгсцем  проживания , у  
виробничгй  сферг ; 

■ забезпечення  передових  позицгй  у  спортг  вищих  досягнень  за  рахунок  
удосконалення  системи  пгдготовки  збгрних  команд  району , спортивного  резерву , 

пгдвищення  якостг  функцгонування  дитячо -юнацьких  спортивних  шкгл , 

пгдтримки  спорту  ветерангв ; 

• надання  пгдтримки  становлению  та  впровадженню  ефективних  форм  
органгзацг i реабглгтацгйно i та  спортивно i роботи  з  особами , якг  мають  уродженг  
та  набутг  вади  фгзичного  розвитку ; 

■ модернгзацгя  матергально -технгчно i бязи  закладгв  фгзично i культури  i 
спорту , будгвництво  спортивных  майданчикгв  та  фгзкультурно -оздоровчих  
комплексгв ; 

■ виконання  заходгв  районно  <Програми  розвитку  фгзично i культури  та  
спорту  в  Киево -Святошинському  районг  (проект ). 

Охарона  здоров ' я  

Головною  метою  розвитку  галузг  у  2017 роцг  е  забезпечення  населения  
району  належною  доступною  висококвалгфгкованою  медичною  допомогою  
шляхом  модернгзацг i лгкувально -профглактичних  закладгв , розвитку  первинно i 

медико -сангтарно i допомоги , впровадження  сгмейно i медицины , забезпечення  
закладгв  охорони  здоров 'я  необхгдними  засобами  лгкування  та  дгагностики  
захворювань , покращення  якостг  медично i допомоги  новонародженим  та  
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породгллям , проведения  масштабно  профглактики  захворюваностг  населения  
району . 

Основу ,.' засдання  та  заУодтв  на  2017 рiк  
■ 	розвиток  системи  надання  первинно i медико -сангтарно i допомоги  

населению  району  шляхом  полгпшення  матергально -технгчно i бази  центргв  
первинно i медико -сангтарно i допомоги , укомплектування  кадрами  медичних  
працгвникгв  первинно i ланки  охорони  здоров 'я ; 

■ 	забезпечення  розвитку  системи  надання  медично i допомоги  ваггтним  
та  новонародженим  шляхом  змгцнення  матергально -технгчно i бази  пологового  
будинку , районно  дитячо i полгклгнгки  та  дитячого  вгддглення  районно  лгкарнг , 

забезпечення  iх  сучасним  лгкуванням  та  дгагностичним  обладнанням ; 

■ виконання  заходгв  районно  програми  "Забезпечення  
функцгонування  та  розвитку  лгкувально -профглактичних  закладгв  на  2016-2017 

роки " (затверджена  ргшенням  Киево -Святошинсько i райоино i ради  вгд  18.02.2016 

року  ) Г2 79-04-VII). 

Доходи  районного  бюджету  

Загальний  фонд  

Дохгдна  частина  прогнозу  районного  бюджету  на  2017 рiк  розроблена  на  

основ i норм  чинного  та  запропонованих  змгн  до  Податкового  i Бюджетного  

кодексгв  Укра iни  та  гнших  законодавчих  актгв  гз  врахуванням  децентралгзацг i 

управ  лiння  бюджетними  коштами , розрахункгв , наданих  структурними  

пгдроздглами  райдержадмгнгстрацг i, об ' сднаною  державною  податковою  

гнспекцгею  у  Киево -Святошинському  районг . 

При  прогнозуваннг  дохгдно i частини  районного  бюджету  на  2017 рiк  було  

враховано : 

■ статистичн i показники , якг  використовуються  при  розрахунку  

прогнозних  надходжень  податкгв  та  зборгв , зокрема  за  2015 р iк, очгкуванг  

макропоказникгс  Мгнекономрозвитку  на  2016 р iк  та  прогнознг  на  2017 р iк, 
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затвердженг  постановою  Кабгнету  Miн icmpiв  Укра iни  вгд  01.07.2016 року  

Л2 399; 

■ фактичне  виконання  дохгдно i частини  бюджету  за  результатами  2013 

- 2015 рокгв  та  10 мгсяцгв  2016року . 

Плановг  показники  дохгдно i частини  загального  фонду  районного  

бюджету  (без  трансфертгв ) на  2017 ргк  обрахованг  у  сумг  705 801,0 тис . грн ., що  

на  52 666,8 тис . грн . або  на  8,1 вгдсотка  бгльше  очгкуваних  надходжень  у  2016 

роц i. 
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(»вис . грн .) 

Код бюджетное  Найменування  доходгв  загального  Прогноз  на  

класифгкацге  
фонду  районного  бюджету  2017 рек  

Податок  та  збгр  на  доходи  фгзичних  осгб  
1  11010000 (60°/о) 704 996,7 

2  11020200 
Податок  на  прибуток  пгдприемств  та  

22'2 
фгнансових  установ  комунально i власностг  

Частина  чистого  прибутку  (доходу ) 

21010300 
комунальних  унгтарних  пгдприемств  та  iх  

б5 3 
3 об  сднань , що  вилучаеться  до  вгдповгдного  ' 

мгсцевого  бюджету  

22010000 
Адмгнгстративний  збгр  та  плата  за  

б02,1 
4 державну  реестрац iю  

Надходження  вгд  орендно i плати  за  

5 22080000 
користування  цглгсним  майновим  

11,7 
комплексом  та  гншим  майном , що  
перебувае  в  комунальнгй  власностг  

Орендна  плата  за  воднг  об 'екти  ( х  
частини ), що  надаються  в  користування  на  
умовах  оренди  Радою  мгхгстргв  

6 22130000 Автономно i Республгки  Крим , обласними , 3,0 
районными , Киiвською  та  
Севастопольською  мгськими  державними  
адмгнгстрацгями , мгсцевими  родами  

24060300 
Iншг  надходження  

39,2 
7 

Всьога  доходи  загального  фонду  705 740,2 

Основним  платежем  надходжень  загального  фонду  обласного  бюджету  е  
податок  та  збгр  на  доходи  фгзичних  осгб , що  становить  99,9°/о  вiд  планованого  
показника  доходгв  загального  фонду  2017 року  . 
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,Дц , ам9ка  неоходжевь  податку  на  доходи  фгаич  дих  ос!б  до  
ра  сннсгав  бюджету  (у  сггi стаан  х  умовах ) с . рн .) 

в88000 

708000 

88000 

588000 

488000 

308000 

200000 

108000 

0 

 

201 3 	2014 	г01 5 	2016 	2а1 7 	2016 	2819 

Обсяг  цього  податку  визначений  у  сумг  704 996,7 тистрн ., виходячи  гз  
контингенту  його  надходжень  по  району . Поргвняно  з  очгкуваними  
надходженнями  у  2016 роцг  передбачавться  зростання  його  надходжень  на  
52 663,8 тис . грн . або  8,1 вгдсотка . 

Вгдповгдно  до  норм  Податкового  кодексу  основным  показником  для  
розрахунку  прогнозних  надходжень  податку  та  збору  на  доходи  фгзичних  осгб  
виступав  показник  витрат  на  оплату  працг , який  включав  в  себе : 

- фонд  оплати  працг  найманих  працгвникгв  та  гроиаового  забезпечення  

вгйськовослужбовцгв ; ; 

- допомога  по  тимчасовгй  непрацездатностг , що  виплачуеться  за  рахунок  

ф  онд iв  загальнообов  язкового  державного  соцгального  страхування ; 

- винагорода  за  цивгльно -правовыми  договорами  

Розрахунок  прогнозу  надходжень  податку  на  доходи  фгзичних  осгб  на  2017 

pix розрахований  гз  урахуванням  прогнозного  обсягу  фонду  оплати  працг , ргвня  
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середньо i заробгтно i плати , а  також  бязи  та  ставок  оподаткування  доходгв  

фгзичних  осгб . 

Разрахунок  податку  на  доходи  фгзичних  асгб  на  2017 ргк  
тис . грн . 

Ns 
Паказник  2017 pix 

п/п  прогноз  
Витрати  на  оплату  працг  

4 423 587,9 
1 (ФОП  + л iкарнянг , що  виплачуються  за  рахунок  фон  д iв  

соцстраху  + винагорода  по  цивгльно -правовым  договорам ) 

1 а  
Сума  фонду  оплапш  працг  вгйськовослужбовцгв , шахiваргв  

21 000,0 
i вгдрахувань  единого  внеску  ' 

16 
База  оно  даткуваю iя  без  утримань  до  Пенсгйного  фонду  

4 402 5879 
та  фондгв  соцгального  страхування  (р.1 р.1 а) ' 

2 Сума  податку  на  доходи  фгзичних  осгб , (р.1 х  18%) 796 245,9 

3 
Сума  податку  на  доходи  фгзичних  осгб  гз  соцгальних  

9 721 0 
пгльг , всьога : ' 

За  
п . 169.1.2 ПК  у  розмгрг  100°/о  суми  пгльги  визначено i за  130,0 
правилами  пгдпункту  169.1.1 ПК  

36 
п . 169.1.3 ПК  у  розмгрг  150°/о  суми  пгльги  визначено i за  

; 50 0 
правилами  пгдпункту  169.1.1 ПК  ' 

Зв  
п . 169.1.4 ПК  у  розмгрг  200°/о  суми  пгльги  визначено i за  

41 0 
правилами  пiдпункту  169.1 .1 ПК  ' 
п . 169.1.1 ПК  у  розмгрг  100°/о  вiд  прожиткового  мгнгмуму  за  
правилами  визначеними  п .169.4.1 ПК  податкова  соцгальна  
пгльга  застосовуеться  до  доходу , отриманого  платником  

Зг  податку  як  заробгтна  плата  протягом  звгтного  податкового  
9 200 0 

мгсяця , якщо  його  розмгр  не  перевищуе  суми  мгсячного  ' 
прожиткового  мгнгмуму  для  працездатно i особи  
помноженого  на  1,4 та  округленого  до  найближчих  10 
гривень  

4 Сума  податку  без  соцгально i пгльги  (р .2-р.3) 786 524,9 

5 
Суми  витрат , що  включаються  до  складу  податкового  

18 000 0 
кредиту  (декларацгя  про  доходи ) ' 

6  Сума  податку , що  пгдлягае  поверненню  платнику  у  зв 'язку  з  
2 100 0 

нарахуванням  податково i знижки  ' 

7  Сума  податку  на  доходи  фгзичних  осгб  з  урахуванням  
784 424 9 

втрат  в iд  застосування  податково i знижки  (р .4-р .б) ' 

$ Надходження  податку  на  доходи  фгзичних  осгб  в iд  
93 040,9 

додаткового  доходу  гншого  нгж  заробгтна  плата , за  
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результатами  ргчного  декларування , документальних  
перевгрок  та  погашено i заборгованостг  та  гнше  

9 РАЗОМ  податку  на  доходи  фгзичних  осгб  (р .7+р .8) 877 465,8 

10 Сума  податку  на  доходи  фгзичних  oci6 вгйськовослужбовцгв  3 780,0 

11 Всього  до  зведеного  бюджету  (р .9+р .10) 881 245,8 

в  тому  числг  да  районного  бюджету  704 996,7 

Основнг  чинники , якi вплинуть  на  надходження  податку  на  доходи  
фгзичних  осгб : 

• застосування  едино i ставки  (18 о  ;) оподаткування  доходгв  фгзичних  осгб  
(кргм  доходгв  у  виглядг  дивгдендгв  по  акцгях  та  корпоративних  правах , 

нарахованих  резидентами  - платниками  податку  на  прибуток  пгдприемств , якi 

оподатковуються  за  ставкою  5o/о); 
• встановлення  мгнгмально i заробгтно i плати  з  1 сгчня  у  розмгрг  

3200,0 грн . на  мгсяць ; 

• пгдвищення  прожиткового  мгнгмуму . 

Також , до  джерел  надходжень  районного  бюджету  вгднесено  3 види  
плати  за  державну  реестрацгю , якi запланованг  у  загальнгй  сумг  602,1 тис . грн ., 
що  на  б3,2 тис . грн . або  на  11,7 вгдсотка  бгльше  очгкуваних  надходжень  у  2016 
роцг . 

Надходження  податку  на  прибуток  пгдприемств  та  фгнансових  установ  
камунальног  власностг  складуть  22,0 тис . грн ., що  на  45,8 тис . грн . менше  
очгкуваних  надходжень  у  2016 роцг . Причиною  е  зниження  бази  оподаткування  
податком  на  прибуток  пгдприемств  у  зв 'язку  гз  збгльшенням  витрат  суб ' ектгв  
господарювання  на  оплату  працг . 

Частина  чистого  прибутку  (доходу) камунальних  унгтарних  
пгдприемств  та  гх  об 'еднань , що  вилучаеться  до  районного  бюджету , 
запланована  у  обсязг  65,3 тис . грн ., що  на  20,5 тис . грн . або  на  31,4 вгдсотка  
менше  очгкуваних  надходжень  у  2016 роцг . 

Надходження  орендног  плати  за  користування  майном , що  перебувае  у  
камунальног  власностг , запланованг  у  обсязг  11,7 тис . грн ., що  на  0,8 тис . грн . 
або  на  6,4 вгдсотка  менше  очгкуваних  надходжень  у  2016 роцг . 

Надходження  орендног  плати  за  ваднг  аб 'екти  (ix частини ), що  
надаються  в  користування  на  умовах  оренди  Радою  мгнгстргв  Автономное  
Республгки  Крим , обласними , районними , Кигвською  та  Севастопольською  
мгськими  державними  адмгнгстрацгями , мгсцевими  радами , запланованг  у  
обсязг  3,0 тис . грн ., на  piвxi надходжень  2016 року . 
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Спецгальн i-й  фонд  

Спецгальний  фонд  районного  бюджету  на  2017 рiк  сформовано  в  сумг  
12 362,6 тис . грн ., у  тому  числг  за  рахунок  власних  надходжень  бюджетных  
установ  - 12 212,6 тис . грн ., надходження  коштгв  вiд  вгдшкодування  втрат  
сгльськогосподарського  i лгсогосподарського  виробництва  - 150,0 тис . грн . 

До  складу  доходгв  спецгального  фонду  районного  бюджету  належить  60 
вгдсоткгв  коштгв  вiд  вгдшкодування  втрат  сгльськогосподарського  i 
лгсогосподарського  виробництва . Пгд  втратами  сгльськогосподарського  та  
лгсогосподарського  виробництва  розумгють  виведення  вгдповгдних  земель  гз  
сгльськогосподарського  та  лгсогосподарського  обороту  у  зв 'язку  зг  змгною  
iхнього  цгльового  призначення , а  також  обмеження  можливостг  ефективного  
господарювання  на  землг  у  зв 'язку  зг  встановленням  ргзного  роду  обмежень  та  
поггршенням  П  якостг  через  дгяльнгсть  фгзичних  та  юридичних  осгб . 
Вгдшкодуванню  пгдлягають  втрати  сгльськогосподарських  уггдь  (ргллг , 
багаторгчних  насаджень , перелоггв , сгнокосгв , пасовищ ), лгсових  земель  та  
чагарникгв  як  основного  засобу  виробництва  в  сгльському  i лгсовому  
господарствг  внаслгдок  вилучення  (викупу) iх  для  потреб , не  пов 'язаних  гз  
сгльськогосподарським  i лгсогосподарським  виробництвом . Вгдповгдно  до  
прогнозних  показникгв  плановий  показник  цих  надходжень  до  районного  
бюджету  на  2017 рiк  складае  150,0 тис . грн ., що  на  8,1 тис . грн . або  на  5,7 
вгдсотка  бгльше  очгкуваних  надходжень  у  2016 роцг . 

Структура  доходгв  спецгального  фонду  районного  бюджету  на  
2017 р i к  

❑ 150,0 тис . грн . ; 
1,2% 

• Надходження  коштгв  в iд  
вгдшкодування  втрат  
сгльськогосподарського  i 
лгсогосподарського  виробництва  

• Власнг  надходження  бюджетних  
установ  

012 212,6 тис . грн .; 
98,8°/о  
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ВИДАТКИ  
Загальний  фонд  

При  формуваннг  районного  бюджету  на  2017 рiк  враховано  показники  
проекту  Закону  Укра iни  «Про  Державний  бюджет  Укра iни  на  2017 pix» та  
гндикативнг  показники  розробленг  та  доведенг  Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни  
вгдповгдно  до  вимог  чинного  законодавства  та  напрямгв  бюджетно i полгтики . 

Розрахунок  видаткгв  на  заробгтну  плату  здгйснено  на  пгдставг  розрахункгв  
на  фактично  зайнятг  посади  кожного  закладу  з  урахуванням  розмгру  мгнгмально i 
заробгтно i плати  та  посадового  окладу  працгвникгв  I тарифного  розряду  Едино i 
тарифно  сгтки  розрядгв  i коефгцгентгв  з  оплати  працг  працгвникгв  установ , 
закладгв  та  органгзацгй  окремих  галузей  бюджетно i сфери , затверджено i 
постановою  Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  вгд  30 серпня  2002 року  NГ  1298 «Про  
оплату  працг  працгвникгв  на  основг  Едино i тарифно  сгтки  розрядгв  i коефгцгентгв  
з  оплати  працг  працгвникгв  установ , закладгв  та  органгзацгй  окремих  галузей  
бюджетно i сфери». 

Фонд  оплати  працг  працгвникгв  бюджетно i сфери  установ  та  органгзацгй  
району  розраховано  з  урахуванням  ргшення  Уряду , при  доопрацюваннг  проекту  
державного  бюджету  на  2017 рiк  до  другого  читання , щодо  встановлення  
мгнгмально i заробгтно i плати  в  розмгрг  3 200 грн . на  мгсяць  та  встановлення  
посадового  окладу  працгвника  I тарифного  розряду  ЕТС  у  розмгрг  1600 гривень . 

Також , при  складаннг  проекту  районного  бюджету  враховано  гндикативнг  
показники  доведенг  Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни , прогнознг  цгни  на  
енергоносй  та  тарифгв  на  оплату  комунальних  послуг , необхгднгсть  
передбачення  нових  (поргвняно  з  поточним  бюджетним  пергодом ) 
першочергових  видаткгв , у  тому  числг  тих , що  мають  пергодичний  характер  
(медикаменти , придбання  спецгалгзованого  харчування  тощо ), необхгднгсть  
оптимгзацг i витрат  головних  розпорядникгв , у  тому  числг  шляхом  концентрацг i 
ресурсгв  на  пргоритетних  напрямах  дгяльностг , скорочення  непершочергових  та  
викшочення  неефективних  витрат  тощо . 

Органи  державного  управлгння  

На  2017 рiк  у  районному  бюджетг  перед  бачен i видатки  на  утримання  
Киево -Святошинсько i районно  ради  за  КПКВК  0110170 „Органгзацгйне , 
гнформацгйно -аналгтичне  та  матергально -технгчне  забезпечення  дгяльностг  
Киево -Святошинсько i районно  ради" у  сумг  4 584,0 тис . грн ., що  на  12,4 °/о  
бгльше  у  поргвнянг  гз  затвердженими  показниками  на  2016 рiк . Заробгтна  плата  
на  утримання  31 штатно  одиницг  (бгльше  2016 року  на  5 одиниць ) становить  
2 730,0 тис . грн ., що  на  48,3 °/о  бгльше  у  поргвнянг  гз  2016 роком . 
Середньомгсячна  заробгтна  плата  на  1 працгвника  складатиме  6 011 грн . Видатки  
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з  оплати  комунальних  послуг  та  енергоносг iв  — 1 067,0 тис . грн ., гншг  поточнг  
видатки  — 787,0 тис . гривень . 

О  св  iт  а  

Видатки  районного  бюджету  на  2017 рiк  на  утримання  установ  i закладгв  
освгти  затвердженг  в  сумг  322 460,7 тис . грн ., що  бгльше  уточненого  плану  
2016 року  84 040,3 тис .гривень . Враховуючи  прогнознг  показники  на  2018 та  
2019 роки  видатки  на  освгту  у  2018 роцг  вгдповгдно  складатимуть  338 583,7 тис . 
грн ., а  в  2019 роцг  — 355 512,9 тис . гривень . У  зазначеному  обсязг  видаткгв  
враховано  пгдвищення  заробгтно i плати  працгвника  I тарифного  розряду  ЕТС  та  
мгнгмально i заробгтно i плати  у  2017 роцг . Всього  на  оплату  працг  по  галузг  
«Освгта » передбачено  237 796,1 тис .грн ., що  бгльше  уточненого  плану  на  2016 
рiк  на  72 247,4 тис .грн ., або  на  43 ,6 °/о . 

В  загальному  обсязг  видаткгв  передбаченг  кошти  освгтньо i субвенцг i у  
розмгрг  196 161,0 тис . грн ., обраховано i Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни  на  2017 
рiк  виходячи  гз  контингенту  учнгв  за  формульним  розрахунком , якг  у  2017 роцг  
будуть  спрямованг  виключно  на  оплату  працг  з  нарахуваннями  педагоггчних  
працгвникгв  у  загальноосвгтнгх  навчальних  закладах  та  вечгрньо i школи . 

Передбаченг  кошти  по  галузг  «Освгта» будуть  направленг  на  утримання  39 
загальноосвгтнгх  шкгл , 1 вечгрньо i школи , 4 закладгв  позашкгльно i роботи  з  
дгтьми  (центр  творчостг  молодг  « 06epir», Вишнгвський  центр  творчостг  дгтей  та  
юнацтва , центр  технгчно i творчостг  дгтей  та  юнацтва  «Шанс», центр  еколого -
натуралгстично i творчостг  учнгв ), 1 методичного  кабгнету , 1 централгзовано i 
бухгалтерг i, груп  по  централгзованому  господарському  обслуговуванню , 3 
мгжшкгльних  навчально -виробничих  комбгнатгв  (в  т . ч .: Боярський  мгжшкгльний  
навчально -виробничий  ком  бiнат , Шпитькгвський  мгжшкгльний  навчально -
виробничий  комбгнат , Хотгвська  мгжшкгльна  навчально -виробнича  майстерня ). 

На  утримання  загальноосвгтнгх  шкгл  в  районному  бюджетг  передбачено  
297 306,5 тис . гривень , вечгрньо i школи  — 2 202,0 тис .гривень , позашкгльних  
закладгв  освгти  - 8 701,6 тис . гривень . ; методична  робота , гншг  заходи  по  
народнгй  освгтнг  (методичний  кабгнет) 1835,2 тис . грн .; централгзована  
бухгалтергя  — 2 187,5 тис . грн .; групи  по  централгзованому  обслуговуванню  —
4 392,9 тис . грн .; мгжшкгльнг  комбгнати  - 5 024,3 тис . грн .; видатки  на  
реалгзацгю  районних  програм  склали  1 455,6 тис .грн ., в  тому  числг  «Дети  
Укра iни» - 1 034,2 тис .грн ., з  них  допомога  дгтям -сиротам  та  дгтям , позбавлених  
батькгвського  пгклування , яким  виповнюеться  18 рокгв  — 65,2 тис . грн ., 
«Розвитку  системи  освгти  Киево -Святошинського  району  на  2015-2020 роки» —
432,4 тис .грн . 

При  розрахунку  видаткгв  на  харчування  в  2017 роцг  застосованг  норми  
визначенг  постановою  Кабгнету  Mixicтpiв  Укра iни  вгд  22.11.2004 NГ  1591 «Про  
затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах», 
ст. 5 Закону  Укра iни  «Про  охорону  дитинства » з  урахуванням  положень  
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спгльного  листа  Мгнгстерства  освгти  i науки  Укра iни  вiд  07.02.2005 N 1/9-49 та  
Мгнгстерства  фгнансгв  Укра iни  вiд  07.02.2005 N 31-03140-02-8/1814 та  гнших  
нормативно -правових  актгв . 

Власнг  надходження  бюджетних  установ  по  зазначенгй  галузг  на  2017 pix 
складають  3 581,0 тис . гривень . 

Охарона  здоров ' я  

При  формуваннг  показникгв  районного  бюджету  на  2017 ргк  по  галузг  
«Охорона  здоров 'я» враховано  обсяг  медично i субвенцг i на  утримання  установ  
та  закладгв , розрахунок  яко i здгйснено  Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни  
вгдповгдно  до  постанови  Кабгнету  Mixicтpiв  Укра iни  вiд  19 серпня  2015 року  Н  
618 «Про  затвердження  формули  розподглу  обсягу  медично i субвенцг i з  
державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам ». 

Таким  чином , у  районному  бюджетг  на  2017 pix видатки  на  охорону  
здоров 'я  на  утримання  установ  та  закладгв  передбаченг  в  сумг  206 055,3 тис . грн ., 
з  яких  127 361,1 тис . грн . - кошти  медично i субвенцг i, обрахованг  Мгнгстерством  
фгнансгв  Укра iни  вгдповгдно  до  формульного  обрахунку . Затвердженг  
асигнування  будуть  направленг  на  утримання  5 районних  закладгв  охорони  
здоров 'я , до  складу  яких  входять : райоина  лгкарня , Винтн1вська  мгська  лгкарня , 

стоматологгчна  полгклгнгка , центр  первиино i медично i (медико -сангтарно i) 
допомоги , до  складу  якого  входять  36 медичних  амбулаторгй  та  фельдшерсько -
акушерських  пунктгв , груда  централгзованого  господарського  обслуговування . 

Розрахунок  видаткгв  на  заробгтну  плату  зроблений  на  пгдставг  розрахункгв  
на  фактично  зайнятг  посади  кожного  закладу  з  урахуванням  розмгру  мгнгмально i 
заробгтно i плати  та  посадового  окладу  працгвникгв  I тарифного  розряду  Едино i 
тарифно  сгтки  розрядгв  i коефгцгентгв  з  оплати  працг  працгвникгв  установ , 
закладгв  та  органгзацгй  окремих  галузей  бюджетно i сфери , затверджено i 
постановою  Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  вiд  30 серпня  2002 року  ЗГ  1298 «Про  
оплату  працг  працгвникгв  на  основг  Едино i тарифно  сгтки  розрядгв  i коефгцгентгв  
з  оплати  працг  працгвникгв  установ , закладгв  та  органгзацгй  окремих  галузей  
бюджетно i сфери». 

Також , при  складаннг  проекту  районного  бюджету  враховано  гндикативнг  
показники  доведенг  Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни , прогнознг  цгни  на  
енергоносг i, тарифи  на  оплату  комунальних  послуг , пгдвищення  заробгтно i плати  
працгвника  I тарифного  розряду  ЕТС  та  мгнгмально i заробгтно i плати  у  2017 
роцг . 

Таким  чином , гз  загального  обсягу  видаткгв  видатки  на  оплату  працг  
передбаченг  в  сумг  — 133 590,0 тис . грн ., що  бгльше  уточненого  плану  
2016 року  на  33 230,7 тис . грн . та  або  на  33,1 %, 

Вгдповгдно  до  гндикативних  показникгв  видатки  на  утримання  закладгв  
охорони  здоров 'я  у  2018 роцг  складатимуть  216 358,6 тис . грн ., а  у  2019 роцг  —
227 176,0 тис . грн . 
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Видатки  на  реалгзацгю  районно  програми  "Забезпечення  функцгонування  
та  розвитку  лгкувально -профглактичних  закладгв  на  2016-2017 роки " передбаченг  
в  сумг  77 587,2 тис .грн . В  межах  вказано i програми  здгйснюеться  фгнансування  
групп  централгзованого  господарського  обслуговування , а  також  поточне  
утримання  закладгв  охорони  здоров 'я  району  та  гншг  видатки . 

Власнг  надходження  бюджетных  установ  по  зазначенгй  галузг  на  2017 рiк  
складають  5 868,1 тис . гривень . 

Соцгальний  захист  та  соцгальне  забезпечення  

Видатки  на  соцгальний  захист  та  соцгальне  забезпечення  в  районному  
бюджетг  без  урахування  субвенцгй  з  державного  бюджету  на  2017 рiк  
передбаченг  в  сумг  19 966,8 тис .грн ., що  поргвняно  з  
уточненим  планом  2016 року  менше  на  2,4о/о , в  зв 'язку  з  меншими  оргентовними  
обсягами  видаткгв , зазначеними  на  2017 рiк  в  Програмг  «Турбота ». Прогнознг  
обсяги  видаткгв  районного  бюджету  на  2018 та  2019 роки  (з  врахуванням  
потреби  в  коштах  у  вгдповгдних  районних  Програмах ) на  зазначену  галузь  
складатимуть  вгдповгдно  20 965,1 тис .грн . та  22 133,3 тис .гривень . Сума  видаткгв  
на  оплату  працг  з  нарахуваннями  в  2017 роцг  становитиме  7 443,0 тис .грн ., що  
перевищуе  показник  2016 року  на  32 ,6о/о . На  проведения  розрахункгв  за  
комунальнг  послуги  та  енергоносг i заплановано  56,3 тис .грн . 

Видатки  на  реалгзацгю  районних  програм  по  галузг  «Соцгальний  захист  
населения » запланованг  в  сумг  14 765,2 тис .грн ., в  тому  числг : 

По  головному  розпоряднику  коштгв  районного  бюджету  - вгддглу  освгти  
райдержадмгнгстрацг i 2 655,2 тис .грн ., в  тому  числг :: 

- Програма  оздоровления  дгтей  -2 000,0 тис .грн . 
- Програма  «Дети  Укра iни» - 655,2 тис .грн . - надання  соцгально i допомоги  

дгтям -сиротам . 
По  головному  розпоряднику  коштгв  районного  бюджету  - управлгнню  

соцгального  захисту  населения  райдержадмгнгстрацг i 12 110,0 тис .грн ., в  тому  
ЧИСЛ1: : 

- Програма  надання  соцгально i та  правово i допомоги  демобглгзованим  
вгйськовослужбовцям , якi брали  участь  в  антитерористичнгй  операцг i - 5 450,0 
ТИС . ГрН . 

- «Турбота» - Б  580,0 тис .грн ., в  тому  числг : надання  матергально i 
допомоги  жителям  району  - 4 550,0 тис .грн .; на  забезпечення  дгяльностг  
депутатгв  для  надання  матергально i допомоги  жителям  Киево -Святошинського  
району  - 1 680,0 тис .грн .; виплати  грошово  компенсацг i фгзичним  особам , якi 
надають  соцгальнг  послуги  громадянам  похилого  вгку , гнвалгдам , дгтям -
гнвалгдам , хворим , якi не  здатнг  до  самообслуговування  i потребують  сторонньо i 
допомоги  - 250,0 тис .грн ., фгнансова  пгдтримка  районних  громадських  
органгзацгй  - 100,0 тис . гривень . 
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- Програми  пгдтримки  сгм 'i та  забезпечення  прав  дгтей  «Назустргч  дгтям» -
80,0 тис .грн . 

На  утримання  центру  соцгальних  служб  для  сгм 'i, дгтей  та  молодг  
передбачено  2 934,8 тис  три ., в  тому  числг  утримання  28 фахгвцгв  з  надання  
соцгальних  послуг  найуразливгшим  верствам  населения . На  оплату  працг  
передбачено  2 645,0 тис .грн ., поргвняно  з  уточненим  планом  на  2016 рiк  бгльше  
на  39 ,2 °/о , на  проведения  розрахункгв  за  комунальнг  послуги  та  енергоносг i 
заплановано  34,3 тис .грн . 

На  утримання  територгального  центру  обслуговування  одиноких  громадян  
та  гнвалгдгв  видглено  4 922,0 тис . грн . На  оплату  працг  з  нарахуваннями  
передбачено  4 798,0 тис .грн ., поргвняно  з  уточненим  планом  на  2016 рiк  бгльше  
на  29 ,3 °/о , на  проведения  розрахункгв  за  комунальнг  послуги  та  енергоносг i 
заплановано  2,б  тис .грн . 

Культура  i мистецтво  

На  утримання  установ  та  закладгв  культури  i мистецтва , проведения  
районных  заходгв  в  складг  видаткгв  районного  бюджету  передбачено  видатки  в  
обсязг  34 103,1 тис . гривень . 

У  зазначеному  обсязг  видаткгв  враховано  пгдвищення  заробгтно i плати  
працгвника  I тарифного  розряду  ЕТС  та  мгнгмально i заробгтно i плати  у  2017 
роцг , таким  чином  на  оплату  працг  передбачено  29 066,7 тис .грн ., що  бгльше  
2016 року  на  4 929,9 тис .грн ., або  на  20,4 вгдсотка . 

На  утримання  44 бгблготек  (з  них  мгськг , селищна  та  сгльськг  -42 заклади ), 
1 краезнавчого  музею  та  Йог0 фiлii в  с .Малютянка , 1 районного  будинку  
культури , 5 шкгл  естетичного  виховання  дгтей , централгзовано i бухгалтерг i 
передбачено  33 503,1 тис . гривень . 

На  реалгзацгю  районно  «Програми  вгдзначення  державних  та  професгйних  
свят , ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево -Святошинським  
районом , здгйснення  представницьких  та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки» на  
2017 рiк  передбаченг  видатки  у  сумг  600,0 тис . гривень , в  тому  числг : 

По  головному  розпоряднику  коштгв  районного  бюджету  - районнгй  
державнгй  адмгнгстрацг i - 100,0 тис .грн . вручения  подяк  та  грамот  до  святкових  
ПОД 1й . 

По  головному  розпоряднику  коштгв  районного  бюджету  - вгддглу  
культури , нацгональностей  та  релгггй  райдержадмгнгстрацг i - 500,0 тистн . -
проведення  заходгв  передбачених  вказаною  програмою . 

Враховуючи  зазначенг  фактори , оргентовнг  обсяги  видаткгв  на  утримання  
галузг  «Культура  i мистецтво » у  2018 роцг  складатимуть  35 978,8 тис . грн ., а  у  
2019 роцг  -37 957,6 тис . гривень . 

Власнг  надходження  бюджетных  установ  по  зазначенгй  галузг  на  2017 
складають  2 613,5 тис .гривень . 



Ф iзична  культура  i спорт  

На  фгнансування  заходгв  та  утримання  закладгв  спортивно i спрямованостг  та  
виконання  заходгв , навчально -тренувальних  зборгв  i змагань  у  районному  
бюджетг  передбаченг  видатки  у  сумг  б  647,1 тис . гривень . 

У  зазначеному  обсязг  видаткгв  враховано  пгдвищення  заробгтно i плати  
працгвника  I тарифного  розряду  ЕТС  та  мгнгмально i заробгтно i плати  у  2017 
роцг , таким  чином  на  оплату  працг  передбачено  4 731,3 тис .грн ., що  бгльше  2016 
року  на  237,9 тис .грн ., або  на  5,3 вгдсотка . 

За  рахунок  цих  коштгв  передбачаються  видатки  на  утримання  двох  
комунальних  дитячо -юнацьких  спортивних  шкгл  - 6 160,3 тис .грн ., реалгзацгю  
районних  програм : - «Розвитку  фгзично i культури  та  спорту  в  Киево -
Святошинському  районг» (участь  у  змаганнях , стипендгя  голови  
райдержадмгнгстрацг i за  високг  досягнення  у  спортг ) - 44б ,8 тис .грн ., «Розвитку  
дитячо -юнацького  футболу  у  Киево -Святошинському  районг  - 40,0 тис .грн . 

У  загальному  обсязг  видаткгв  врахованг  всг  вимоги  та  методичнг  
рекомендацг i Мгнгстерства  фгнансгв  Укра iни  щодо  складання  проекту  районного  
бюджету  на  2017 pix. 

Враховуючи  зазначенг  фактори , оргентовнг  обсяги  видаткгв  на  утримання  
галузг  «Фгзична  культура  i спорт» у  2018 роцг  складатимуть  Б  979,4 тис . грн ., а  у  
2019 роцг  -7 328,4 тис . гривень . 

Житлава -камунальне  госпадарство  
Видатки  передбаченг  по  головному  розпоряднику  коштгв  районного  

бюджету  - управлгнню  соцгального  захисту  населения  в  межах  реалгзацг i 
районно  програми  «Турбота » на  захоронения  безргдних  в  сумг  65,0 тис . грн . 

Засоби  масовоi гнформацг i 

Видатки  на  реалгзацгю  районно  «Програми  пгдтримки  засобгв  масово i 
гнформацг i» в  сумг  440,0 тис .грн . передбаченг  на  надання  фгнансово i пгдтримки  
редакцг i районно  газети  «Новий  день». 

Iншг  видатки  (КФК  20404) 

У  складг  гнших  видаткгв  (КФК  250404) на  2017 ргк  передбаченг  наступнг  
видатки : 

Районна  рада : 

- реалгзацгя  районно  Программ  вгдзначення  державних  та  професгйних  
свят , ювглейних  дат , заохочення  за  заслуги  перед  Киево -Святошинським  
районом , здгйснення  представницьких  та  гнших  заходгв  на  2016-2020 роки» -

323,7 тис . гривень  (вручения  подяк  та  грамот  до  святкових  подгй ). 

Районна  державна  адмгнгстрацгя : 

- 	реалгзацгя  районно  «Програми  розвитку  та  функцгонування  
комунально i установи  «Киево -Святошинський  районний  Трудовий  архгв » 
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Киево -Святошинсько i районно  ради  Киiвсько i областг  на  2013-2018 роки» -
423,0 тис .грн . 

Мгжбюджетнг  трансферти i 

В  загальному  фондг  районного  бюджету  на  2017 ргк  передбачено  
мгжбюджетнг  трансферти  у  виглядг  субвенцгй  з  державного  бюджету  у  сумг  
752 913,7 тис .грн ., з  них : 

- 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 групи  внаслгдок  психгчного  розладу  — 207 159,0 

ТИС . ГрН . ; 

- освгтня  субвенцгя  — 196 161,0 тис . грн . ; 

- на  надання  гцльг  та  житла  
електроенергг i, природного  газу , 
водовгдведення , квартирно i плати  
прибудинкових  територгй ), вивезення  
153 523,1 тис .грн .; 

их  субсидгй  населению  на  оплату  
послуг  тепло -, водопостачання  i 

(утримання  будинкгв  i споруд  та  
побутового  смгття  та  ргдких  нечистот  — 

- медична  субвенцгя  —127 361,1 тис . грн . ; 
- додаткова  дотацгя  з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам  на  фгнансування  
переданих  з  державного  бюджету  видаткгв  з  утримання  закладгв  освгти  та  
охорони  здоров 'я  - б2 181,2 тис .грн . (обсяг  додатково i дотацг i по  галузях  
визначений  пропорцгйно  до  обсягу  переданих  видаткгв  та  вгдповгдно  складае : 
освгта  (ЗНЗ ) 85,4°/о  або  53 102,7 тис .грн ., в  тому  числг  оплата  працг  — 21 847,6 
тис .грн ., розрахунки  за  енергоносг i та  комунальнг  послуги  — 31 255,1 тис .грн .; 
охорона  здоров 'я  14,6% або  9 078,5 тис .грн . - розрахунки  за  eнeproнocii та  
комунальнг  послуги ). 

- на  виплату  державно  соцгально i допомоги  на  дгтей -сиргт  та  дгтей , 

позбавлених  батькгвського  пгклування , грошового  забезпечення  батькам -
вихователям  i прийомним  батькам  за  надання  соцгальних  послуг  у  дитячих  
будинках  сгмейного  типу  та  прийомних  сгм 'ях  за  принципом  "грошг  ходять  за  
дитиною " —4 324,6 тис .грн .; 

на  медичне  обслуговування  громадян , якг  постраждали  внаслгдок  
Чорнобильсько i катастрофи  (субвенцгя  з  обласного  бюджету ) — 2 136,7 тис . 

гривень ; 

- на  надання  пгльг  та  житлових  субсидгй  населению  на  придбання  твердого  
та  ргдкого  пгчного  побутового  палива  i скрапленого  газу  — 
67,0 тис .грн . 

Мгнгстерством  фгнансгв  Укра iни  обрахована  реверсна  дотацгя  з  районного  
бюджету  до  державного  бюджету  в  сумг  122 828,1 тис .гривень . 
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Кргм  того , передбачена  субвенцгя  з  районного  бюджету  бюджетам  органгв  
мгсцевого  самоврядування  в  сумг  146 140,6 тис .грн . на  утримання  дошкгльних  
навчальних  та  клубних  закладгв . 

По  спецгальному  фонду  районного  бюджету  передбачено  субвенцг i 
бюджетам  органгв  мгсцевого  самоврядування  на  здгйснення  видаткгв  розвитку  в  
загальному  обсязг  179 310,0 тис .грн ., вгдповгдно  до  проекту  ргшення  «Про  
затвердження  програми  будгвництва , реконструкцг i та  ремонту  об ' ектгв  
гнфраструктури  Киево -Святошинського  району  на  2016-2017 роки». 

Резервный  фонд  

Резервний  фонд  районного  бюджету , вгдповгдно  до  статтг  24 Бюджетного  
кодексу  Укра iни , на  здгйснення  непередбачених  видаткгв , що  не  мають  
постгйного  характеру  i не  можуть  бути  передбаченг  при  складаннг  проекту  
районного  бюджету , запланований  в  сумг  7 000,0 тис . гривень . 

Порядок  використання  коштгв  з  резервного  фонду  визначено  постановою  
Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни . 

Спецгальн iпй  фонд  

Охорона  i рацгональне  використання  земель  
за  рахунок  надходження  коштгв  вгд  вгдшкодування  втрат  

сгльськогосподарського  i лгсогосподарського  виробництва  передбачено  видатки  
у  сумг  150,0 тис . гривень  на  реалгзацгю  районных  програм  вгдповгдного  
напрямку . 

Бюджет  розвитку  
З  бюджету  розвитку  (передача  коштгв  гз  загального  фонду  до  спецгального ) 

передбачено  видатки  в  сумг  217 750,9 тис .грн ., в  тому  числг  по  головних  
розпорядниках  коштгв  районного  бюджету : 

Районна  рада  - реконструкцгя  газово i котельнг , зовнгшнгх  мереж  
теплопостачання  та  господарських  примгщень  за  адресою : м . Киiв , вул . 
Янтарна , 12 - 3 400,0 тис .грн . 

Вгддгл  освгти  - придбання  обладнання , проведения  капгтальних  ремонтгв  
та  реконструкцгй  примгщень  загальноосвгтнгх  шкгл  та  гнших  освгтнгх  закладгв  -
21 874,9 тис .грн . 

Вгддгл  охорони  здоров 'я  - придбання  обладнання , проведения  капгтальних  
ремонтгв  примгщень  лгкарняних  закладгв  - 12 400,0 тис .грн . 

Управлгння  соцгального  захисту  населения  - придбання  орггехнгки  30,0 
ТИС . грн . 
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Вгддгл  культури , нацгональностей  та  релгггй  — придбання  обладнання  та  
поповнення  бгблготечного  фонду  — 736,0 тис .грн . 

Управлгння  фгнансгв  райдержадмгнгстрацг i - субвенцг i бюджетам  органгв  
мгсцевого  самоврядування  на  здгйснення  видаткгв  розвитку  в  загальному  обсязг  
179 310,0 тис .грн . 

Хгд  виконання  районного  бюджету  у  2016 роцг  

Виконання  дохгдно i частини  районного  бюджету  у  2016 роцг  здгйснюеться  
в  умовах  внесения  змгн  до  податкового  законодавства , спрямованих  на  
покращання  адмгнгстрування  платежгв , створення  бгльш  ргвних  умов  
оподаткування , а  також  пгдвищення  наповнюваностг  мгсцевих  бюджетгв . 

План  доходгв  загального  фонду  районного  бюджету  (без  врахування  
офгцгйних  трансфертгв ) затверджений  районною  радою  гз  урахуванням  внесених  
змгн  у  сумг  487 801,1 тис . гривень . 

На  01 грудня  поточного  року  до  загального  фонду  районного  бюджету  
надгйшло  575 513,2 тис . грн ., що  становить  132,2 вгдсотка  до  планових  
показникгв  на  звгтну  дату  та  118,0 вгдсоткгв  до  затверджених  районною  радою  
показникгв  на  рiк . Поргвняно  з  минулим  роком  надходження  зросли  на  
195 191,2 тис . грн . або  на  51,3 вгдсотка . 

За  попереднгми  обрахунками  очгкуванг  надходження  доходгв  загального  
фонду  районного  бюджету  за  2016 рiк  складуть  653 134,2 грн ., що  становитиме  
133,9 вгдсотка  до  плану , затвердженого  районною  радою  на  рiк . 

Основним  дохгдним  джерелом , як  i у  минулих  роках , е  податок  та  збгр  на  
доходи  фгзичних  oci6, вгдрахування  якого  становить  б0,0 вгдсоткгв  вгд  сум , 
сплачених  на  територг i району . 

Питома  вага  даного  податку  становить  99,9 вгдсотка  у  доходах  загального  
фонду . За  звгтний  пергод  до  районного  бюджету  надгйшло  574 742,4 тис . грн . 
цього  податку , що  становить  132,3 вгдсотки  до  плану  на  звгтну  дату  та  
118,0 вгдсоткгв  до  плану  на  рiк  з  урахуванням  змгн . 

Поргвняно  з  вгдповгдним  пергодом  минулого  року  (у  спгвставних  умовах ) 
його  надходження  збгльшились  на  194 955,7 тис . грн ., або  на  51,3 вгдсотка , що  
пояснюеться  збгльшенням  з  01.01.2016 ставки  податку  з  15 до  18 вгдсоткгв , бази  
оподаткування  в  результатг  вгдмгни  ЕСВ  з  працгвникгв  (3,б  вгдсотка ) та  
зростання  заробгтно i плати  по  областг  за  сгчень—вересень  2016 року  поргвняно  з  
аналоггчним  пергодом  2015 року  на  28,б  вгдсотка . 

Очгкуванг  надходження  податку  на  доходи  фгзичних  oci6 за  2016 рiк  
складуть  652 332,9 тис . грн ., що  становитиме  133,9 вгдсотка  до  плану  
затвердженого  районною  радою  на  рiк . 

За  сгчень -листопад  2016 року  пгдприемствами  спгльно i власностг  
територгальних  громад  сгл , селищ , мгст  Киево -Святошинського  району  
перераховано  до  районного  бюджету  68,0 тис . грн . податку  на  прибуток , що  
становить  19,4 вгдсотка  до  плану  на  рiк  з  урахуванням  змгн . 
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Проти  вгдповгдного  пергоду  минулого  року  надходження  зазначеного  
податку  зменшились  на  286,1 тис . грн . або  на  80,8 вгдсотка  (наприклад : по  КП  
«Киево -Святошинське  ВУЖКГ» на  283,1 тис . грн ., КП  «Спецобслуговування  
населення » на  8,8 тис . грн , КП  «Бюро  техн iчно i гнвентаризацг i» на  4,0 тис . 
грн .). 

Очгкуванг  надходження  податку  на  прибуток  пгдприемств  i органгзацгй , 
що  належать  до  комунально i власностг , за  2016 рiк  складуть  68,0 тис . грн ., що  на  
80,6 вгдсотка  менше  плану , затвердженого  районною  радою  на  рiк . 

Орендно i плати  за  користування  майном , що  перебувае  в  комунальнгй  
власностг , надгйшло  12,5 тис . грн ., що  становить  104,2 вгдсотка  до  плану  на  рiк  з  
урахуванням  змгн  та  114,7 вгдсотка  до  плану  на  звгтну  дату . 

Поргвняно  з  вгдповгдним  пергодом  минулого  року  надходження  
збгльшились  на  4,0 тис . грн . або  47,1 вгдсотка . 

За  2016 рiк  очгкуеться  12,5 тис . грн . цих  надходжень , що  становитиме  
104,2 вгдсотка  до  плану , затвердженого  районною  радою  на  рiк . 

Частини  чистого  прибутку  (доходу ) комунальних  пгдприемств  надгйшло  
85,8 тис . грн ., що  становить  114,4 вгдсотка  до  плану  на  рiк  з  урахуванням  змгн  та  
143,0 вгдсотки  до  плану  на  звгтну  дату . 

Поргвняно  з  вгдповгдним  пергодом  минулого  року  надходження  
збгльшились  на  32,4 тис . грн . або  Б 1,3 вгдсотка . 

Очгхувахг  надходження  частини  чистого  прибутку  (доходу ) комунальних  
пгдприемств  за  2016 рiк  складуть  85,8 тис . грн ., що  становитиме  114,4 вгдсотка  
до  плану , затвердженого  районною  радою  на  рiк . 

Орендно i плати  за  воднг  об ' екти  ( х  частини ), що  надаються  в  
користування  на  умовах  оренди  районною  державною  адмгнгстрацгею , надгйшло  
3,4 тис . грн . 

Станом  на  01.12.2016 року  фактичнг  надходження  доходгв  спецгального  
фонду  районного  бюджету  (без  врахування  мгжбюджетних  трансфертгв ) склали  
14 679,5 тис . грн ., що  становить  84,1 вгдсотка  до  затверджених  ргчних  
показникгв  з  урахуванням  змгн . 

У  поргвняннг  з  вгдповгдним  пергодом  минулого  року  надходження  
збгльшились  на  б  972,3 тис . грн . або  на  90,5 вгдсотка . 

У  структург  доходгв  спецгального  фонду  районного  бюджету  власнг  
надходження  бюджетних  установ  становлять  98,9 вгдсотка . При  планг  на  рiк  (з  
урахуванням  внесених  змгн) 17 402,0 тис . грн . фактично  надгйшло  14 519,1 тис . 
грн ., що  становить  83,4 вгдсотка . 

Поргвняно  з  вгдповгдним  пергодом  2015 року  надходження  збгльшилися  
на  б  874,4 тис . грн . або  на  89,9 вгдсотка . 

Питома  вага  надходжень  коштгв  вгд  вгдшкодування  втрат  
сгльськогосподарського  i лгсогосподарського  виробництва  в  загальному  обсязг  
надходжень  спецгального  фонду  складае  0,4 вгдсотка . Фактично  надгйшло  
160,5 тис . грн ., що  становить  267,5 вгдсотка  до  затверджених  ргчних  показникгв  з  
урахуванням  змгн . Проти  вгдповгдного  пергоду  минулого  року  надходження  
збгльшились  на  97,9 тис . грн . або  на  256,4 вгдсотка . 
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Динамгка  надходжень  коситгв  вгд  вгдигкодування  
втрат  сгльськогосподарського  та  

лгсогосподарського  виробництва  до  спецгального  
фонду  районного  бюджету  
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Видатки  районного  бюджету  на  2016 ргк  з  урахуванням  внесених  змгн  
затвердженг  в  сумг  1 266 889,8 тис . гривень  з  перевищенням  видаткгв  над  
доходами  в  суме  190 204,3 тис . гривень . 

По  загальному  фонду  видатки  районного  бюджету  з  урахуванням  внесених  
змгн  затвердженг  в  сумг  950 422,4 тис . гривень . За  звгтний  пергод  зазначенг  
видатки  станом  на  01.12.201 б  року  проведенг  в  сумг  
815 331,5 тис .грн ., що  складае  85,8 вгдсотка  ргчних  призначень  з  урахуванням  
внесених  змiн . 

На  фгнансування  установ  соцгально -культурном  сфери  та  соцгального  
захисту  населения  за  звгтний  пергод  направлено  606 190,5 тис . грн ., що  складае  
84,3 вгдсотка  до  затверджених  призначень  на  соцгальну  сферу . 

Iз  цге i суми  спрямовано  на  утримання  установ : 
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- органгв  мгсцевого  самоврядування  3 054,2 тис . грн .; 
- освгти  - 198 733,9 тис . грн .; 
- охорони  здоров 'я  - 117 536,4 тис . грн .; 
- соцгального  захисту  та  соцгальне  забезпечення  - 257 468,5 тис . грн .; 
- культури  i мистецтва  -24 645,6 тис . грн .; 
- фгзично i культури  i спорту  -4 751,9 тис . гривень . 

На  фгнансування  видаткгв  гз  виплати  заробгтно i плати  працгвникам  
бюджетно i сфери  районно  комунально i власностг  направлено  
255 723,4 тис . грн ., придбання  медикаментгв  - 12 891,6 тис . грн ., придбання  
продуктгв  харчування  - 18 524,4 тис . грн ., оплату  комунальних  послуг  та  
енергоносг iв  - 34 379,8 тис . гривень . 

За  рахунок  субвенцгй  з  державного  бюджету  станом  на  01.12.2016 року  
проведенг  видатки : 

- на  виплату  допомоги  сгм 'ям  з  дгтьми , малозабезпеченим  сгм 'ям , гнвалгдам  з  
дитинства  та  дгтям -гнвалгдам  у  сумг  160 500,8 тис .грн .; 

- на  надання  пгльг  та  субсидгй  населению  на  оплату  електроенергг i, 
природного  газу , послуг  тепло  - водопостачання  i водовгдведення , квартирно i 
плати , вивезення  побутового  смгття  використано  80 302,9 тис .грн .; 

- на  надання  пгльг  та  субсидгй  населению  на  оплату  твердого  та  ргдкого  
пгчного  побутового  палива  i скрапленого  газу  направлено  36,5 тис . грн . ; 

- на  утримання  дгтей -сиргт  та  дгтей , позбавлених  батькгвського  пгклування , в  
дитячих  будинках  сгмейного  типу  та  прийомних  сгм 'ях  направлено  2 759,9 
ТИС . грн .; 

- освгтня  субвенцгя  - 153 307,4 тис .грн .; 
- медична  субвенцгя  - 74 661,0 тис .грн .; 
- на  здгйснення  заходгв  щодо  соцгально -економгчного  розвитку  окремих  

територгй  - 10 922,2 тис . грн . ; 
Кргм  того , з  районного  бюджету  в  повному  обсязг  використана  освгтня  та  

медична  субвенцг i з  державного  бюджету  мгсцевим  бюджетам , що  утворилась  на  
початок  бюджетного  пергоду , яка  складала  вгдповгдно  3 577,2 тис .грн . та  5 794,6 
тис . гривень . 

Прогноз  районного  бюджету  за  доходами  i видатками  
на  наступнг  два  роки  

Прогноз  доходгв  районного  бюджету  на  2018-2019 роки  передбачае  певну  
активгзацгю  економгчно i дгяльностг  в  результатг  реалгзацг i економгчних  реформ , 
соцгально -економгчний  розвиток  Киево -Святошинського  району  щодо  створення  
сприятливих  умов  для  надходження  гнвестицгй . 

На  пергод  2018-2019 рокгв  прогнозуеться  зростання  середнього  ргвня  
заробгтно i плати . 
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Прогнозний  обсяг  даходгв  загального  фонду  районного  бюджету  на  
2018-2019 раки  за  асновними  видами  надходжень  

тис. г  и.) 

Ns Найменування  даходгв  загальнаго  Прогноз  на  Прогноз  на  
з/п  фонду  районного  бюджету  2018 ргк  2019 ргк  

1  Податок  та  збгр  на  доходи  фгзичних  oci6 
742 3950 779 650 0 

(60°/о) ' ' 

3  Податок  на  прибуток  пгдприемств  та  
25,0 250 

фгнансових  установ  комунально i власностг  ' 

Частина  чистого  прибутку  (доходу ) 

8 
комунальних  унгтарних  пгдприемств  та  iх  

700 700 
об  еднань , що  вилучаеться  до  вiдпов iдного  ' 
мгсцевого  бюджету  

9 Плати  за  державну  реестрацгю  900,0 950,0 

Надходження  вгд  орендно i плати  за  

10 
користування  цглгсним  майновим  

12 5 12 5 
комплексом  та  гншим  майном , що  ' 
перебувае  в  комунальнгй  власностг  

Орендна  плата  за  воднг  об 'екти  ( х  
частини ), що  надаються  в  користування  на  
умовах  оренди  Радою  мгнгстргв  

11 Автономно i Республгки  Крим , обласними , 3,5 3,5 

районными , Киiвською  та  
С  евастопольською  мгськими  державными  
адмгнгстрацгями , мгсцевими  радами  

12 Iншг  надходження  100,0 100,0 

Разом  обсяг  доходгв  загальнаго  фонду  
743 506,0 780 811,0 

районного  бюджету  
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Прагнозний  абсяг  даходгв  спецгального  фонду  районного  бюджету  
за  основными  видами  надходжень  

на  2018-2019 роки  

тис . грн . 
Найменування  доходгв  спецгального  

2018 ргк  2019 ргк  
фонду  районного  бюджету  

Вгдшкодування  втрат  
сгльськогосподарського  i 157,5 165,0 
лгсогосподарського  виробництва  
Власнг  надходження  бюджетных  

15 950,0 17 540,0 
установ  
Разам  даходгв  спецгальнога  фонду  

16 107,5 17 705,0 
районного  бюджету  

Прогнознг  показники  видаткгв  районного  бюджету  на  2017-2018 роки  
розроблено  вгдповгдно  до  показникгв  дохгдно i частини , показникгв  фгнансування  
та  кредитування  бюджету . Обсяг  видаткгв  на  наступнг  роки  може  уточнюватися  
у  разг  змгни  макроекономгчно i ситуацг i та  пргоритетгв  державно  полгтики . 

Прогнозний  обсяг  видаткгв  на  2018-2019 роки  

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД  

назва  галузг  2018 2019 

Державне  управлгння  4 309,0 4 162,5 

Освгта  338 583,7 355 512,9 

Охорона  здоров 'я  216 358,6 227 176,0 

Соцгальний  захист  та  соцгальне  забезпечення  20 965,1 22 133,3 

Культура  i мистецтво  35 978,8 37 957,6 

Фгзична  культура  i спорт  6 979,4 7 328,4 

Житлово -комунальне  господарство  100,0 100,0 

Видатки , не  вгднесенг  до  основных  груп  154 693,7 162 428,3 

РАЗОМ  777 968,3 816 799,0 
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Прогнозн iiй  обсяг  вндаткгв  на  2018-2019 рок ii 

СПЕЦ IАЛЬНИЙ  ФОНД  
т11С .грн . 

Назва  галузг  2018 2019 

Державне  управлгння  150,0 150,0 
Освгта  14 500,0 16 000,0 

Охорона  здоров 'я  6 454,9 7 100,4 

Культура  i мистецтво  2 874,8 3 162,3 

Фгзична  культура  i спорт  15,0 17,0 
РАЗОМ  23 994,7 26 429,3 

До  видаткгв , не  вгднесених  до  основних  груп , належить  видатки  на  
субвенцгй  бюджетам  органгв  мгсцевого  самоврядування  на  утримання  
дошкгльних  навчальних  та  клубних  закладгв , на  реалгзацгю  заходгв  районних  
програм  «Розвитку  та  функцгонування  комунально i установи  «Киево -
Святошинський  районний  Трудовий  архгв » Киево -Святошинсько i районно  ради  
Киiвсько i областг  на  2013-2018 роки» та  «Пгдтримки  засобгв  масово i 
гнформацг i». 

Начальник  управлгння  фгнансгв  
Киево -Святошинськог  районное  
державное  адмгнгстрацгг 

	
Н . М .Краснощокова  


