
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  20.12.2016 року  Ns 207-15-VII «Про  районний  бюджет  

Киево-Святошинського  району  на  2017 рік» 

Відповідно  до  пункту  17 частини  1 статті  43 Закону  цкраїни  від  
21.05.1997 року  Ns 280І97-ВР  „Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні" (з  наступними  
змінами), пункту  5 статті  23 Бюджетного  кодексу  України, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а : 

І. Внести  наступні  зміни  до  рішення  районної  ради  «Про  районний  бюджет  
Киево-Святошинського  району  на  2017 рік»: 

1.1. Абзац  перший  пункту  1 рішення  викласти  у  наступній  редакції: «- доходи  
районного  бюджету  у  сумі  1 730 587,5 тис. грн., в  тому  числі  доходи  загального  
фонду  районного  бюджету  1 688 346,8 тис.грн., доходи  спеціального  фонду  
районного  бюджету  42 240,7 тис. грн., згідно  з  додатком  №  1 до  цього  рішення»; 

1.2. У  абзаці  другому  пункту  1 цифри  «1 924 065,2», «1 486 794,3», «437 270,9» 
замінити  цифрами  «1 945 270,3», «1 511 557,7», «433 712,6»; 

1.3. У  пункті  2 рішення  цифри  «1 486 794,3», «437 270,9» замінити  цифрами  
«1 511 557,7», «433 712,6». 

ІІ. Внести  зміни  у  додатки  №  1, 2, 3, 5, 6, 7 до  рішення  районної  ради  «Про  
районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  на  2017 рік», виклавши  їх  у  новій  
редакції. 

ІІІ. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 тдотого  2018 року  
.№  397-26-VII 





40000000 Офіційні  трансферти  943374,7 913496,6 29878,1 24827,3 
Додаткова  дотація  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансування  переданих  з  державного  бюджету  

41020201 видатків  з  утримання  освіти  та  охорони  здоров 'я  62181,2 62181,2 

41020600 Стабілізаційна  дотація  107,2 107,2 

41030000 Субвенції  881086,3 851208,2 29878,1 24827,3 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  допомоги  сім'ям  з  дітьми, малозабезпеченим  сім'ям, 
інвалідам  з  дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової  державної  допомоги  дітям  та  допомоги  по  догляду  за  інвалідами  І  

41030600 ЧИ  11 ГрупИ  внасЛlдОК  псИХ1ЧНОГ0 рО3ладу  217519,0 217519,0 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  оплату  
електроенергії, природного  газу, послуг  тепло-, водопостачання  і  водовідведення , квартирної  плати  (утримання  

41030800 будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій), вивезення  побутового  сміття  та  рідких  нечистот  240103,1 240103,1 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  
41031000 придбання  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  і  скрапленого  газу  27,6 27,6 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для  лікування  
41033600 окремих  захворювань  2741,4 2741,4 

41033900 Освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  196161,0 196161,0 

41034200 Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  129358,9 129358,9 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  будівництво /капітальний  ремонт/реконструкцію  малих  
групових  будинків, будинків  підтриманого  проживання, будівництво /придбання  житла  для  дитячих  будинків  
сімейного  типу, соціального  житла  для  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування, осіб  з  їх  числа, 

41034400 виготовлення  проектно-кошторисної  документації  2074,9 2074,9 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  

41034500 окремих  територій  62793,8 42946,7 19847,1 19847,1 

41035000 Інші  субвенції  12021,9 7041,7 4980,2 4980,2 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  

41035400 освітніми  потребами  159,1 159,1 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт, та  
дітей, позбавлених  батьківського  піклування, грошового  забезпечення  батькам-вихователям  і  прийомним  батькам  за  
надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях  за  принципом  "гроші  ходять  за  
дитиною", оплату  послуг  із  здійснення  патронату  над  дитиною  та  виплату  соціальної  допомоги  на  утримання  дитини  

41035800 в  сім'ї  патронатного  вихователя  3658,6 3658,6 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  
жилі  приміщення  для  сімей  загиблих  осіб, визначених  абзацом  5-8 пункту  1 статті  10, а  також  для  осіб  з  інвалідністю  
І-ІІ  групи, визначених  абзачами  1 1 - 1 4 частини  другої  статті  7 Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  
соціального  захисту", та  осіб, які  втратили  функціональні  можливості  нижніх  кінцівок, інвалідність  яких  настала  
внаслідок  поранення, контузії, калітства  або  захворювання, одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в  

41036100 антитерористичній  операції, та  потребують  поліпшення  житлових  умов" на  2017 рік  4944,4 4944,4 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  погашення  різниці  між  фактичною  вартістю  теплової  
енергії, послуг  з  централізованого  опалення, постачання  гарячої  води, централізованого  водопостачання  та  
водовідведення , постачання  холодної  води  та  водовідведення  (з  використанням  внутрішньобудинкових  систем), що  
вироблялися, транспортувалися  та  постачалися  населенню  та/або  іншим  підприемствам  теплопостачання , 
централізованого  питного  водопостачання  та  водовідведення , які  надають  населенню  такі  послуги, та  тарифами, що  

41036600 затверджувалися  та/або  погоджувалися  органами  державної  влади  чи  місцевого  самоврядування  9522,6 4471,8 5050,8 

Всього  доходів  1730587,5 1688346,8 42240,7 24827,3 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  N 2 
до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  28.02.2018 року  N 397-26-VІ  І  

Фінансування  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  на  2017 рік  
(тис.грн.) 

Код  Найменування  Всього  Загальний  фонд  

Спеціальний  фонд  

gсього  
у   т.ч. 

бюджет  
розвитку  

1 2 3 4 5 
200000 Внутрішне  фінансування  215782,50 -176789,10 392571,60 388065,60 

203000 Інше  внутрішне  фінансування  0,00 0,00 0,00 0,00 

203410 Одержано  84326,20 111010,70 -26684,50 -23278,20 

203420 Повернено  -84326,20 -111010,70 26684,50 23278,20 

205000 
Фінансування  за  рахунок  залишку  
коштів  на  рахунках  бюджетнх  
установ  

1099,60 0,00 1099,60 0,00 

205100 На  початок  періоду  1568,50 1568,50 

205200 на  кінець  періоду  469,00 469,00 

208000 
Фінансування  за  рахунок  зміни  
залишків  коштів  бюджетів  

214682,90 -176789,10 391472,00 388065,60 

208100 на  початок  року  229980,40 214534,90 15445,50 9823,30 
208200 на  кінець  року  15297,50 3258,30 12039,20 9823,30 

208400 
кошти , що  передаються  із  загального  
фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  
(спеціального  фонду) 

0,00 -388065,60 388065,60 388065,60 

600000 
Фінансування  за  активними  
операціями  

215782,50 -176789,10 392571,60 388065,60 

602000 Зм  і  на  обся  гі  в  бюджетн  их  коштів  215782,50 -176789,10 392571,60 388065,60 
602100 на  початок  року  231548,90 214534,90 17014,00 9823,30 
602200 на  кінець  року  15766,40 3258,30 12508,10 9823,30 

602400 
кошти , що  передаються  із  загального  
фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  
(спеціального  фонду) 

0,00 -388065,60 388065,60 388065,60 

3аступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  Ns3 

до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  

від  28.02.2018 року  Na 397-26-VII 

Розподіл  видатків  районного  бюджету  КиЕво-Святошинського  району  на  2017 рік  
за  головними  розпорядниками  коштів  

(тис.грн .1 

загальний  фонд  Спеціальний  фонд  
з  них  з  них  з  них  Разом  

КОД  

програмної 
Код  Найменування  головного  розпорядника , відповідального  виконавця, 

комунальн  
класифікації  

ТПКВКМБ  І  бюджетної  програми  або  напряму  видатків  видатки  оплата  
комунальні  

видатки  видатки  
і  посл уги  

оплата  видатки  бюджет  
видатків  та  

ТКВКБМС  
КОд  ФКВКБ 

згідн0  з  типовою  відомчоюІТПКВКМБ  І  
Всього  

споживання  праці  
послуги  та  

розв итку  
Всього  

споживання  праці  
та  

розви тку  розвитку  
кредитування  

ТКВКБМС  
енергоносії  енергоносі  і  

місцевих  
бюджетів  

0100000 Районна  рада  11178,4 11178,4 3156,2 1067,0 0,0 9743,3 150,0 0,0 0,0 9593,3 9593,3 20921,7 

0110000 Районна  рада  

Організаційне , інформаційно -аналітичне  та  матеріально -технічне  забезпечення  
діяльності  обласної  ради , районної  ради , районної  у  місті  ради  (у  разі  іі  

0110170 0170 0111 створення ), міської, селищної, сільської  рад  та  і•х  виконавчих  комітетів  6937,5 6937,5 3156,2 1067,0 2647,8 150,0 2497,8 2497,8 9585,3 

Забезпечення  функціонування  комбінатів  комунальних  підприемств , районних  
виробничих  об'еднань  та  інших  підприемств , установ  та  організацій  житлово- 

0116130 6130 0620 комунального  господарства  3067,2 3067,2 3067,2 

0116310 6310 0490 Реалізація  заходів  щодо  інвестиційного  розвитку  2216,5 2216,5 2216,5 2216,5 

0117470 7470 0490 Внески  до  статутного  капіталу  суб'ектів  господарювання  1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 

0117700 7700 0540 Інші  природоохоронні  заходи  850,0 850,0 700,0 700,0 700,0 1550,0 
Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  та  наслідків  

0117810 7810 0320 стихійного  лиха  800,0 800,0 800,0 800,0 
0118600 8600 0133 Інші  видатки  323,7 323,7 1969,0 1969,0 1969,0 2292,7 

0300000 Районна  державна  адміністрація  13823,3 13115,7 0,0 0,0 707,6 7007,8 5050,8 0,0 0,0 1957,0 1957,0 20831,1 

)310000 Районна  державна  адміністрація  

0314200 4200 0829 Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи  300,0 300,0 300,0 

Погашення  заборгованості  з  різниці  в  тарифах  на  теплову  енергію , опалення  та  
постачання  гарячої  води , послуги  з  централізованого  водопостачання , 
водовідведення , що  вироблялися , транспортувалися  та  постачалися  населенню  
та/або  іншим  підприемствам  централізованого  питного  водопостачання  та  
водовідведенння , які  надають  населенню  послуги  з  централізованого  
водопостачання  тв  водовідведення , яка  виникла  у  зв'язку  з  невідповідністю  
фактичної  вартості  теплової  енерг(і  та  послуг  з  централізованого  водопостачання , 
водовідведення , опалення  та  постачання  гарячої  води  тарифам , що  
затверджувалися  та/або  погоджувалися  органами  державної  влади  чи  місцевого  

0316150 6150 0640 самоврядування  4471,8 4471,8 5050,8 5050,8 9522,6 

0317212 7212 0830 Підтримка  періодичних  видань  (газет  та  журналів) 520,0 520,0 60,0 60,0 60,0 580,0 
Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  та  наслідків  

0317810 7810 0320 стихійного  лиха  1300,0 1300,0 200,0 200,0 200,0 1500,0 

0317830 7830 0380 Заходи  та  роботи  з  мобілізаційної  підготовки  місцевого  значення  99,0 99,0 99,0 

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання  програм  
0318370 8370 0180 соціально-економічного  та  культурного  розвитку  регіонів  6609,5 5901,9 707,6 1697,0 1697,0 1697,0 8306,5 

0318600 8600 0133 Інші  видатки  523,0 523,0 523,0 

1000000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  372745,0 372745,0 228651,9 33633,2 0,0 63153,0 3431,0 2300,0 0,0 59722,0 59572,0 435898,0 

1010000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  

Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними  закладами  ( в  
т.ч. школою-дитячим  садком , інтернатом  при  школі), спеціалізованими  школами , 

1011020 1020 0921 ліцеями , гімназіями , колегіумами  332005,8 332005,8 205055,9 31350,0 34089,9 2497,0 1600,0 31592,9 31492,9 366095,7 

1011030 1030 0921 Надання  загальної  середньої  освіти  вечірніми  (змінними) школами  2774,0 2774,0 2274,3 5,1 2774,0 
Надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  освіти , заходи  із  

1011090 1090 0960 позашкільної  роботи  з  дітьми  10752,1 10752,1 7633,1 847,5 761,2 670,0 500,0 91,2 41,2 11513,3 
Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних  закладів  та  інші  заходи  в  галузі  

1011170 1170 0990 освіти  2293,2 2293,2 1750,5 42,3 0,0 2293,2 

1011190 1190 0990 Централізоване  ведення  бухгалтерського  обліку  2176,5 2176,5 1526,0 116,6 264,0 264,0 200,0 2440,5 



1011200 1200 0990 Здійснення  централізованого  господарського  обслуговування  3558,9 3558,9 439,4 18 0,0 3558,9 

1011210 1210 0990 Утримання  інших  закладів  освіти  6852,3 6852,3 4543,6 678,2 40,0 40,0 40,0 6892,3 

1011220 1220 0990 Інші  освітні  програми  1013,1 1013,1 3300,0 3300,0 3300,0 4313,1 

Надання  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям , позбавленим  батьківського  піклування , 
1011230 1230 0990 яким  виповнюеться  18 років  65,2 65,2 65,2 

Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  заходів  з  оздоровлення  дітей , що  
здійснюються  за  рахунок  коштів  на  оздоровлення  громадян , які  постраждали  

1013160 3160 1040 внаслідок  Чорнобильської  катастрофи ) 2000,0 2000,0 2000,0 

1013500 3500 1040 Інші  видатки  655,2 655,2 655,2 
Утримання  та  навчально-тренувальна  робота  комунальних  дитячо-юнацьких  

1015031 5031 0810 спортивних  шкіл  8558,7 8558,7 5429,1 575,5 0,0 0,0 0,0 8558,7 
Підтримка  спорту  вищих  досягнень  та  організацій , які  здійснюють  фізкультурно - 

1015062 5062 0810 спортивну  діяльність  в  регіоні  40,0 40,0 0,0 40,0 

1016310 6310 0490 Реалізація  заходів  щодо  інвестиційного  розвитку  19990,0 19990,0 19990,0 19990,0 

Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, будівництво  та  реконструкція  
1016330 6330 0921 загальноосвітніх  навчальних  закладів  4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 

Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, будівництво  та  реконструкція  
1016350 6350 0960 позашкільних  навчальних  закладів  423,0 423,0 423,0 423,0 

1400000 Відділ  охорони  здоров'я  райдержадміністрації  221821,0 221821,0 0,0 0,0 0,0 108266,7 5868,1 0,0 0,0 102398,6 102398,6 330087,7 

1410000 Відділ  охорони  здоров'я  райдержадміністрації  

1412010 2010 0731 Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню  136981,4 136981,4 80707,2 2845,0 77862,2 77862,2 217688,6 

1412140 2140 0722 Надання  стоматологічної  допомоги  населенню  10662,6 10662,6 11033,1 3023,1 8010,0 8010,0 21695,7 

1412180 2180 0726 Первинна  медична  допомога  населенню  53888,0 53888,0 13236,8 13236,8 13236,8 67124,8 
Служби  технічного  нагляду  за  будівництвом  та  капітальним  ремонтом , 
централізовані  бухгалтерії , групи  централізованого  господарського  

1412200 2200 0763 обслуговування  11754,5 11754,5 21,6 21,6 21,6 11776,1 
Забезпечення  централізованих  заходів  з  лікування  хворих  на  цукровий  та  

1412214 2214 0763 нецукровий  діабет  1997,8 1997,8 1997,8 

1412220 2220 0763 Інші  заходи  в  галузі  охорони  здоров 'я  3500,0 3500,0 3500,0 
Пільгове  медичне  обслуговування  осіб , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  

1413050 3050 1070 катастрофи  3036,7 3036,7 3036,7 

1416310 6310 0490 Реалізація  заходів  щодо  інвестиційного  розвитку  1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 
Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, будівництво  та  реконструкція  

1416360 6360 0731 лікарень  загального  профілю  1418,0 1418,0 1418,0 1418,0 

1500000 Управління  соціального  захисту  населення  494928,1 494928,1 6077,8 56,3 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 494958,1 

1510000 Управління  соціального  захисту  населення  
Забезпечення  належних  умов  для  виховання  та  розвитку  дітей-сиріт  і  дітей , 
позбавлених  батьківського  піклування , в  дитячих  будинках  (у  т. ч. сімейного  типу, 

1511060 1060 0910 прийомних  сім 'ях), в  сім 'ях  патронатного  вихователя  3658,6 3658,6 3658,6 
Надання  пільг  ветеранам  війни , особам , на  яких  поширюеться  чинність  Закону  
України  "Про  статус  ветеранів  війни , гарантії  і•х  соціального  захисту", особам , які  
мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною , вдовам  (вдівцям) та  батькам  
померлих  (загиблих) осіб, які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною , дітям  
війни , особам , які  мають  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною , вдовам  
(вдівцям) та  батькам  померлих  (загиблих) осіб , які  мають  особливі  трудові  заслуги  
перед  Батьківщиною , жертвам  нацистських  переслідувань  та  реабілітованим  
громадянам , які  стали  інвалідами  внаслідок  репресій  або  е  пенсіонерами , на  
житлово- комунальні  послуги  

1513011 3011 1030 34598,5 34598,5 34598,5 
Надання  пільг  ветеранам  військової  
служби ,вет.орг.вн.сп,вет.подат.міл.,вет.держ.пож.ох.,вет.Держ.крим.- 
викон .сл.,вет.сл.цив.зах.,вет.Держ.сл.спец.зв.та  
зах.інф.Укр.,вдов.(вдів.)пом(заг.)вет.військ.сл., вет.ор.внутр.сп, 
вет.подат.міліції,вет.держ.пожеж.ох.,вет.Держ.крим-виконав .сл.,вет.сл.цив.зах.та  
вет.Держ.сл.спец.зв'яз.та  зах.інф.Укр.; звільн .зі  сл  за  віком ,через  хвор.або  висл. 
років  військ-м  СБУ,прац.міліц, особам  нач.скл.подат.міліц, ряд. і  нач.скл.крим.- 
викон .сист.;особам , звільненим  зі  служ  цив.зах.за  віком , через  хвор  або  за  висл  
років , та  які  стали  інвал  під  час  вик  служб  обов.;пенс.з  числа  слідч  прокур., 
дітям(до  досяг.повнол .)прац-в  міліц, осіб  нач.скл . подат.міліц, ряд.і  нач.складу  
крим.-викон .сист.,заг.або  пом.у  зв. з  викон .служб.обов.,непрацездат .чл.сім.,які  
переб . на  їх  утрим ., звільн . з  військ.служби  ос., які  стали  інв. під  час  прох. 
військ.сл., батькам  та  чл.сім . військовос-в, військовосл  Держ  сл  спец  звяз  та  зах  
інформ  Укр., які  заг. (пом.) або  проп . безв  під  час  прох. військ. сл.; батькам  та  чл. 
сім . осіб  ряд. і  нач.складу  сл. цив. зах., які  загинули  (пом) або  зникли  безв  під  час  
вик. сл.об  на  жкп  

1513012 3012 1030 4170,5 4170,5 4170,5 



Надання  пільг  громадянам , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  
катастрофи , дружинам  (чоловікам ) та  опікунам  (на  час  опікунства ) дітей  померлих  
громадян , смерть  яких  пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою , на  житлово- 
комунальні  послуги  

1513013 3013 1070 25129,7 25129,7 25129,7 
Надання  пільг  пенсіонерам  з  числа  спеціалістів  із  захисту  рослин , передбаченим  
частиною  четвертою  стапі  20 Закону  України  "Про  захист  рослин", громадянам , 
передбаченим  пунктом  "ї" частини  першої  стапі  77 Основ  законодавства  про  
охорону  здоров 'я, частиною  п'ятою  стапі  29 Закону  України  „Про  культуру", 

частиною  другою  стапі  30 Закону  України  "Про  бібліотеки  та  бібліотечну  справу", 
абзацом  першим  частини  четвертої  стапі  57 Закону  України  "Про  освіту", на  
безоплатне  користування  житлом , опаленням  та  освітленням  

1513014 3014 1070 1760,8 1760,8 1760,8 

1513015 3015 1070 Надання  пільг  багатодітним  сім 'ям  на  житлово- комунальні  послуги  2868,0 2868,0 2868,0 

Надання  субсидій  населенню  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово- 
1513016 3016 1060 комунальних  послуг  171575,6 171575,6 171575,6 

Надання  субсидій  населенню  для  відшкодування  витрат  на  придбання  твердого  та  
1513026 3026 1060 рідкого  пічного  побутового  палива  і  скрапленого  газу  27,6 27,6 27,6 

Надання  інших  пільг  громадянам , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  
катастрофи , дружинам  (чоловікам ) та  опікунам  (на  час  опікунства ) дітей  померлих  

1513033 3033 1070 громадян , смерть  яких  пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою  117,0 117,0 117,0 

Надання  допомоги  сім'ям  з  дітьми, малозабезпечиним  сім'ям, інвалідам  з  
1513040 3040 дитинства, дітям-інвалідам  та  тимчасової  допомоги  дітям  217519,0 217519,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217519,0 

1513041 3041 1040 Надання  допомоги  у  зв'язку  з  вагітністю  і  пологами  1918,1 1918,1 1918,1 

1513042 3042 1040 Надання  допомоги  на  догляд  за  дитиною  віком  до  трьох  років  174,6 174,6 174,6 

1513043 3043 1040 Надання  допомоги  при  народженні  дитини  158026,5 158026,5 158026,5 

1513044 3044 1040 Надання  допомоги  на  дітей , над  якими  встановлено  опіку  чи  піклування  7187,7 7187,7 7187,7 

1513045 3045 1040 Надання  допомоги  на  дітей  одиноким  матерям  12637,2 12637,2 12637,2 

1513046 3046 1040 Надання  тимчасової  державної  допомоги  дітям  421,7 421,7 421,7 

1513047 3047 1040 Надання  допомоги  при  усиновленні  дитини  639,0 639,0 639,0 

1513048 3048 1040 Надання  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім 'ям  6542,3 6542,3 6542,3 

1513049 3049 1010 Надання  державної  соціальної  допомоги  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  28846,6 28846,6 28846,6 
Надання  допомоги  на  догляд  за  інвалідом  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  

1513080 3080 1010 розладу  1125,3 1125,3 1125,3 
Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян , які  не  
здатні  до  самообслуговування  у  зв'язку  з  похилим  віком , хворобою , інвалідністю  

1513104 3104 1020 4722,0 4722,0 3732,8 22 30,0 30 30 4752,0 

1513112 3112 1040 
3аходи  державної  політики  з  питань  дітей  та  їх  соціального  захисту  

80,0 80,0 80,0 

1513131 3131 1040 Центри  соціальних  служб  для  сім 'ї, дітей  та  молоді  3194,8 3194,8 2345,0 34,3 3194,8 
Здійснення  заходів  та  реалізація  проектів  на  виконання  державної  цільової  

1513141 3141 1040 соціальної  програми  "Молодь  України" 170,0 170,0 170,0 
Забезпечення  соціальними  послугами  громадян  похилого  віку, інвалідів , дітей- 
інвалідів , хворих, які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  

1513181 3181 1010 
допомоги , фізичними  особами  

236,2 236,2 236,2 
Надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям  інвалідів  і  ветеранів , 

1513202 3202 1030 
діяльність  яких  мае  соціальну  спрямованість  

80,0 80,0 80,0 
Грошова  компенсація  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  для  сімей  
загиблих  осіб, визначених  абзацом  5-8 пункту  1 стапі  10, а  також  для  осіб  з  
інвалідністю  І -ІІ  групи , визначених  абзацами  11-14 частини  другої  стапі  7 Закону  
України  "Про  статус  ветеранів  війни , гарантії  і•х  соціального  захисту", та  осіб , які  
втратили  функціональні  можливості  нижніх  кінцівок , інвалідність  яких  настала  
внаслідок  поранення , контузії, каліцтва  або  захворювання , одержаних  під  час  
безпосередньої  участі  в  антитерористичній  операції, та  потребують  поліпшення  
житлових  умов  

1513250 3250 1060 8812,4 8812,4 8812,4 

1513400 3400 1090 Інші  видатки  на  соціальний  захисту  населення  13217,2 13217,2 13217,2 

1513500 3500 1040 інші  видатки  2950,0 2950,0 2950,0 

1516060 6060 0620 
Благоустрій  міст, сіл  та  селищ  

40,2 40,2 40,2 

2400000 Відділ  культури, національностей  та  релігій  райдержадміністрації  42837,6 42837,6 28474,1 1593,3 0,0 6184,5 2613,5 1875,4 0,0 3571,0 3571,0 49022,1 

2410000 Відділ  культури, національностей  та  релігій  райдержадміністрації  
Філармонії , музичні  колективи  і  ансамблі  та  інші  мистецькі  заклади  та  заходи  

2414030 4030 0822 1300,0 1300,0 1300,0 

2414060 4060 0824 Бібліотеки  7957,2 7957,2 5145,6 370,2 719,0 5 714,0 714,0 8676,2 

2414070 4070 0824 Музеї  і  виставки  1414,4 1414,4 511,9 91,3 65,0 5,0 60,0 60,0 1479,4 



2414090 4090 0828 Палаци  і  будинки  культури , клуби  та  інші  заклади  клубного  типу  3120,0 3120,0 1520,7 636,7 1802,3 82,3 15,4 1720,0 1720,0 4922,3 

2414100 4100 0960 Школи  естетичного  виховання  дітей  28150,0 28150,0 20835,3 495,1 3379,2 2521,2 1860,0 858,0 858,0 31529,2 

2414200 4200 0829 Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи  896,0 896,0 460,6 219,0 219,0 219,0 1115,0 

5300000 Відділ  агропромислового  розвитку  1082,7 1082,7 0 0 0 3556,3 0,0 0,0 0,0 3556,3 0 4639,0 

5310000 Відділ  агропромислового  розвитку  

5317310 7310 0421 Проведення  заходів  із  землеустрою  3556,3 3556,3 3556,3 

5318600 8600 0133 Інші  видатки  1082,7 1082,7 1082,7 

7600000 Управління  фінансів  райдержадміністрації  347837,6 302816,0 0,0 0,0 45021,6 235771,0 0,0 0,0 0,0 235771,0 235771,0 583608,6 

7610000 Управління  фінансів  райдержадміністрації  

7618120 8120 0180 Ревесрна  дотація  122828,1 122828,1 122828,1 

7618440 8440 0180 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  
соціально-економічногорозвиткуокремихтериторій  42946,7 42946,7 19147,1 19147,1 19147,1 62093,8 

7618690 8690 0180 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  будівництво /капітальний  
ремонт/реконструкцію  малих  групових  будинків , будинків  підтриманого  
проживання , будівництво /придбання  житла  для  дитячих  будинків  сімейного  типу, 
соціального  житла  для  дітей-сиріт, дітей , позбавлених  батьківського  піклування , 
осіб  з  і•х  числа, виготовлення  проектно-кошторисної  документації  

2074,9 2074,9 2074,9 

7618700 8700 0180 Інші  додаткові  дотації  2401,4 2401,4 2401,4 

7618800 8800 0180 Інші  субвенції  177 586,5 177586,5 216623,9 216623,9 216623,9 394210,4 

7600000 Управління  фінансів  райдержадміністрації  5304,0 5304,0 5304,0 

7610000 Управління  фінансів  райдержадміністрації  

7618010 Видатки, не  віднесені  до  основних  груп  

7618010 8010 0133 Резервний  фонд  5304,0 5304,0 5304,0 

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ  1511557,7 1465828,5 266360,0 36349,8 45729,2 433712,6 17113,4 4175,4 0,0 416599,2 412892,9 1945270,3 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  N2 4 

до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  28.02.2018 року  N2 397-26-VII 

Повернення  кредитів  до  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  та  розподіл  надання  
кредитів  

з  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  в  2017 році  

( тис. грн.) 

Код  програмної  
класифікації  
видатків  та  

кредитування  
МісцевиХ  
бЮдЖетів1 

Код  ТгдСВКМБ  
/ 

2 

тквкБме  
Код  ФКВКБ3 

Найменування  головного  розпорядника, 
. 	. відповідального  виконавця, бюджетної  

програми  або  напряму  видатків  
згідно  з  типовою  відомчою /ТПКВКМБ  / 

ТКВКБМС  

Надання  кредитів  Повернення  кредитів  Кредитування -всього  

Загальний  
фонд  

Спеціальний  
фонд  

з  них  

Разом  
Загальний  
фонд  

Спеціальний  
фонд  

з  них  

Разом  
Загальний  
фонд  

Спеціальний  
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  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  No 5 

до  рішення  Киево-Святошинсько 'і  районно 'і  ради  
від  28.02.2018 року  No 397-26-VII 

Міжбюджетні  трансферти  з  районного  бюджету  місцевимІдержавному  бюджетам  на  2017 рік  

Дотації  з  районного  бюджету  Субвенції  з  районного  бюджету  Субвенції  районному  бюджету  

код  
бюджету  

Назва  місцевого  бюджету  
адміністративно - 

територіальної  одиниці  ревессна  дотація  
інші  додаткові  

дотації  

Субвенція  загального  фонду  на: Субвенція  спеціального  фонду  на: 

субвенції  з  
загального  фонду  

субвенції  з  
спеціального  фонду  

на  утримання  дошкільних  
навчальних  закладів  

(додаток  5.1) 

на  утримання  клубних  
закладів  

(додаток  5.2) 
інші  субвенції  всього  

Субвенція  з  державного  
бюджету  місцевим  

бюджетам  на  здійснення  
заходів  щодо  соціально- 
економічного  розвитку  
окремих  територій  

Субвенція  з  державного  
бюджету  місцевим  

бюджетам  на  
будівництво /капітальний  
ремонт/реконструкцію  

малих  групових  будинків, 
будинків  підтриманого  

проживання, 
будівництво /придбання  
житла  для  дитячих  

будинків  сімейного  типу, 
соціального  житла  для  

дітей-сиріт,дітей, 
позбавлених  батьківського  
піклування, осіб  з  їх  числа, 
виготовлення  проектно- 
кошторисної  документації  

інші  субвенції  

Субвенція  з  державного  
бюджету  місцевим  

бюджетам  на  здійснення  
заходів  щодо  соціально- 
економічного  розвитку  

 окремих  територій  

мІськІ  
1 Боя  ська  35 667, 4 1 824,4 37 491, 8 190,0 38007, 0* 1 350,0 41,2 
2 Вишнева  40 161,0 634,1 40 795,1 5 600,0 11 490,1 654,0 

СЕЛИЩНА  
3 Чабанівська  11 626,0 335,5 11 961,5 14137,3 5560,0 2374,0 

СІЛЬСЬКІ  
4 Білого  одська  5443,6 1 418 7 6 862 3 16 869 2 
5 Боб  и  ька  376 8  3768 2 220 0 
6 Б  зівська  3894,2 381 7  4275.9 1 620 0 160,0 105,0 
7 Віта-Поштова  383 5 383,5 8 525 9 
8 Гатненська  2 006,1 234 0 2 240 1 2 100 0 200,0 
9 Го  ени  ька  5 643,6 1 246 5 6 890 1 6 620 0 

10 Го  енська  1 654,3 475 8 2 130 1 4 350 0 
11 Дмит  івська  5 145,1 1 601 3 6 746,4 9 550 0 190,0 
12 Забі  ська  3067,9 484 9 3 552 8 2 481 0 
13 Княжи  ька  1332,9 1 464,1 450 9 1 175,0 3 090 0 3 512 0 80,0 
14 К  юків 	инська  2 375,1 285 0 2 660,1 2 750,0 13 454 1 2 890,0 
15 Лісниківська  465 4 465,4 7 900,0 1 742 0 10 180,0 
16 Личанська  1068,5 1 183,4 313,1 1 496,5 3 642 7 
17 Малютянська  0,0 1 500 0 
18 Ми  о  ька  489,5 193 5 683,0 6 120 0 
19 Мих.Р  бежівська  2 164,6 376 0 2 540,6 4 803 0 
20 М  зичанська  2110,2 654 8 2 765 0 25 	0 
21 Пет 	шківська  502 4 502,4 2 754 9 80,0 
22 П.П.Бо 	агівська  10 447,7 402 3 10 850,0 10 120 0 75,0 
23 Святопет  івська  4 318,6 344 9 4 663,5 2 269,4 2 074,9 4 870 0 1 763,1 190,0 
24 Со 	.Бо 	агівська  6 909,1 6 909,1 100,0 5 120 0 720,0 3 480,0 
25 Та  асівська  4 339,4 855 3 370,0 5 564,7 7 190 0 
26 Ходосівська  2 807,4 563,8 3 371,2 2 620,0 
27 Хотівська  3 108,2 724,5 3 832,7 6 192,0 
28 Ш  п  итькі  вська  3 376,9 1 109,0 4 485,9 10 000,0 7 370,0 80,0 320,0 700,0 

29 обласний  бюджет  23 650,00 
30 де  жавний  бюджет  122 828,1 

Всього  122 828,1 2 401,4 159 403,4 16 638,1 1 545,0 177 586,5 42 946,7 2 074,9 216 623,9 19 147,1 1 505,0 4 980,2 

* не  використані  на  кінець  2017 року  кошти  субвенції  з  районного  бюджету  Боярському  міському  бюджету  на  проектування  по  будівництву  каналізаційних  очисних  споруд, потужністю  20 000 м3/на  добу, у  м.Боярка, Киево-Святошинського  
району, Київської  області  залишаються  на  рахунку  спеціального  фонду  міського  бюджету  для  використання  за  цільовим  призначенням  в  наступному  бюджетному  періоді. 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  Ns б  
до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  

від  28.02.2018 року  Ns 397-26-VII 

Перелік  об' ектів, видатки  на  які  у  2017 році  будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  

(тис. грн.) 

Код  програмної  Код  типової  Код  
Найменування  головного  

класифікації  програмної  функціональної  
розпорядника, відповідального  Відсоток  Всього  видатків  

видатків  та  класифікації  класифікації  
виконавця, бюджетної  програми  

Назва  об'ектів  відповідно  до  проектно- кошторисної  
Загальний  обсяг  завершеності  на  завершення  Разом  видатків  

кредитування  видатків  та  видатків  та  
або  напряму  видатків 

документації  тощо  
фінансування  будівництва  будівництва  на  поточний  

згідно  з  типовою  будівництва  об'ектів  на  об'ектів  на  рік  
місцевих  кредитування  кредитування  

відомчою /ТПКВКМБ  / майбутні  роки  майбутні  роки  
бюджетів  місцевих  бюджетів  бюджету  

ТКВКБМС  
0100000 Районна  рада  
0110000 Районна  рада  2 216,5 

Реалізація  заходів  щодо  Реконструкція  газової  котельні  за  адресою : м. Київ, вул. 1 284,9 
0116310 6310 0490 

інвестиційного  розвитку  Янтарна, 12) 

Реалізація  заходів  щодо  Реконструкція  зовнішніх  мереж  теплопостачання  за  381,6 
0116310 6310 0490 

інвестиційного  розвитку  адресою : м. Київ, вул. Янтарна, 12 А) 

Реалізація  заходів  щодо  Реконструкція  газової  котельні  за  адресою : м. Київ, вул. 550,0 
0116310 6310 0490 

інвестиційного  розвитку  Котельникова, 25А) 

1000000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  

1010000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  
24 697,9 

1016310 6310 0490 
Реалізація  заходів  щодо  
. 	. Реконструкція  даху  Киев0-Святошинської  ДЮСШ  

1 400,0 
інвестиційного  розвитку  

1016310 6310 0490 
Реалізація  заходів  щодо  
. 	. Будівництво  спортивної  арени  

18 590,0 
інвестиційного  розвитку  
Проведення  невідкладних  75,0 
відновлювальних  робіт, будівництво  Експертиза  проекту  реконструкції  з  добудовою  приміщення  

1016330 6330 0921 
та  реконструкція  загальноосвітніх  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  N9 1 

навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  179,0 

відновлювальних  робіт, будівництво  Виготовлення  проекту  реконструкції  з  добудовою  
1016330 6330 0921 

та  реконструкція  загальноосвітніх  приміщення  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  N9 1 

навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  300,0 
В1дНОВЛЮВалЬНИХ  робіт, будівництво  Реконструкція  даху  БОярСЬКОГ0 НВК  "Г1МНа31я- 

1016330 6330 0921 
та  реконструкція  загальноосвітніх  загальноосвітня  школа  І  ступеня" 

навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  513,6 

відновлювальних  робіт, будівництво  Реконструкція  приміщення  (утеплення) Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  
1016330 6330 0921 

та  реконструкція  загальноосвітніх  ступенів  N9 1 

навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  28,8 

відновлювальних  робіт, будівництво  Виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  
1016330 6330 0921 

та  реконструкція  загальноосвітніх  реконструкцію  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  N9 4 

навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  865,2 

1016330 6330 0921 
відновлювальних  робіт, будівництво  

Реконструкція  теплотраси  Гатненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  
та  реконструкція  загальноосвітніх  
навчальних  закладів  



Проведення  невідкладних  128,2 

відновлювальних  робіт, будівництво  
1016330 6330 0921 . 	 .. Реконструкція  приміщення  Гатненська  ЗОШ  

та  реконструкція  загальноосвітніх  
навчальних  закладів  

Проведення  невідкладних  373,8 

відновлювальних  робіт, будівництво  
1016330 6330 0921 . 	 .. Реконструкція  котельні  Дмитрівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  

та  реконструкція  загальноосвітніх  
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  7,7 

1016330 6330 0921 
відновлювальних  робіт, будівництво  ЕКспертиза  проекту  реконструкції  приміщення  Мироцької  ЗОШ  І- 
та  реконструкція  загальноосвітніх  ІІ  ступенів  
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  81,0 

1016330 6330 0921 
відновлювальних  робіт, будівництво  ВигОТОВлення  проекту  реконструкції  приміщення  Мироцької  ЗОШ  
та  реконструкція  загальноосвітніх  І-ІІ  ступенів  
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  193,6 

1016330 6330 0921 
відновлювальних  робіт, будівництво  Реконструкція  теплових  мереж  ППБорщагівської  ЗОШ  І-ІІІ  
та  реконструкція  загальноосвітніх  ступенів  
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  

Реконструкція  підвального  приміщення  Софіївсько - 
1 453,1 

1016330 6330 0921 
відновлювальних  робіт, будівництво  

. 	 .. Борщагівського  НВК  "спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  - 
та  реконструкція  загальноосвітніх  . 

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів " 
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  85,9 
відновлювальних  робіт, будівництво  Виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  

1016330 6330 0921 
та  реконструкція  загальноосвітніх  реконструкцію  фасаду  Шпитьківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  
навчальних  закладів  
Проведення  невідкладних  423,0 
відновлювальних  робіт, будівництво  Реконструкція  приміщення  Киево-Святошинського  

1016350 6350 0960 
та  реконструкція  позашкільних  районного  центру  творчості  молоді  «Оберіг» 

навчальних  закладів  

1400000 
Відділ 	охорони 	здоров'я  3 268,0 
райдержадміністрації  

1410000 
Відділ 	охорони 	здоров'я  
райдержадміністрації  

Проведення  реконструкції  систем  газопостачання  медичних  1 850,0 

1416310 6310 0490 
Реалізація  заходів  щодо  амбулаторій  центру  надання  первинної  медичної  допомоги  
інвестиційного  розвитку  населеншо  та  фельдшерсько -акушерських  пунктів  та  

стоматологічної  поліклініки, в  тому  числі: 

Білогородська  АЗПСМ  167,5 
Гатненська  АЗПСМ  18,7 

Гореницька  АЗПСМ  126,5 
Горенська  АЗПСМ  58,9 
Жорнівська  АЗПСМ  86,1 
Крюківщанська  АЗПСМ  119,2 
Личанська  АЗПСМ  58,5 
Малютянська  АЗПСМ  84,0 
Мироцька  АЗПСМ  143,3 
Музичанська  АЗПСМ  60,6 
Юрівська  АЗПСМ  96,7 
Ходосівська  АЗПСМ  61,8 

ФАП  с. Бузова  89 3 
ФАП  с. В.Поштова  79,4 



ФАП  с. Гнатівка  115,5 
ФАП  с. Лука  115,4 
ФАП  с. Неграші  98,6 
ФАП  с. Стоянка  79,1 

стоматологічна  поліклініка  190,9 

Проведення  невідкладних  768,0 

1416360 6360 0731 
відновлювальних  робіт, будівництво  Проектно-кошторисна  документація  для  проведення  реконструкції  
та  реконструкція  лікарень  загального  приймального  відділення  ЦРЛ  

профілю  
Проведення  невідкладних  150,0 

1416360 6360 0731 
відновлювальних  робіт, будівництво  Технічне  переоснащення  приміщень  стаціонару  ЦРЛ  під  
та  реконструкція  лікарень  загального  комп'ютерну  томографію  
профілю  
Проведення  невідкладних  500,0 
відновлювальних  робіт, будівництво  

1416360 6360 0731 реконс  трукція  електричних  мереж  ЦРЛ  
та  реконструкція  лікарень  загального  
профілю  

Всього  30 182,4 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  



Додаток  N 7 

до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  28.02.2018 року  N 397-26-VII 

Перелік  місцевих  (регіональних) програм, які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів  
районного  бюджету  у  2017 році  

( тис. грн.) 

Код  програмної  код  типової  Код  
класифікації  ф  програмної  

класифікації  
нк  іональної  ф3' 	ц  Найменування  головного  розпорядника, відповідального  Разом  загальний  

видатків  та видатків  та  
класифікації  виконавця, бюджетної  програми  або  напряму  видатків  Найменування  місцевої  (регіональної) 

агаЛЬНИй  (рОНД  Спеціальний  фонд  та  спеціальний  
кредитування  кредитування  видатків  та  згідно  з  типовою  відомчою /ТПКВКМБ  / 

ТКВКБМС  
програми  

фонди  місцевих  місцевих  кредитування  
бюджетів  бюджетів  бюджету  

0100000 Районна  рада  

4 240,9 9 243,3 13 484,2 
0110000 Районна  рада  

Програма 	фінансової 	підтримки 	об'ектів 	спільної  2147,8 

Організаційне , 	інформаційно -аналітичне 	та 	матеріально - комунальної  власності  територіальних  громад  сіл, 
0110170 0170 0111 технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради, районної  ради, селища, міст  та  комунальних  підприемств  Киево- 2 147,8 

районної  у  місті  ради  (у  разі  її  створення), міської, селищної, Святошинського  району  Київської  області  на  2015- 
сільської  рад  та  їх  виконавчих  комітетів  2017 роки  

Програма 	фінансової 	підтримки 	Киево- 2 867,2 

Забезпечення 	функціонування 	комбінатів 	комунальних  Святошинського  виробничого  управління  житлово- 
0116130 б  130 0490 підприемств, 	районних 	виробничих 	об'еднань 	та 	інших  комунального  господарства  у  зв'язку  з  закриттям  та  2 867,2 

підприемств, 	установ 	та 	організацій  житлово-комунального  припиненням  діяльності  полігону  твердих  побутових  
господарства  відходів  на  2017 рік  

Програма 	фінансової 	підтримки 	об'ектів 	спільної  200,0 

Забезпечення 	функціонування 	комбінатів 	комунальних  комунальної  власності  територіальних  громад  сіл, 
0116130 6130 0490 підприемств, 	районних 	виробничих 	об'еднань 	та 	інших  селища, міст  та  комунальних  підприемств  Киево- 200,0 

підприемств, 	установ 	та 	організацій  житлово-комунального  Святошинського  району  Київської  області  на  2015- 
господарства  2017 роки  

Програма 	фінансової 	підтримки 	об'ектів 	спільної  2 216,5 

комунальної  власності  територіальних  громад  сіл, 
0116310 6310 0490 Реалізація  заходів  щодо  інвестиційного  розвитку  селища, міст  та  комунальних  підприемств  Киево- 2 216,5 

Святошинського  району  Київської  області  на  2015- 
2017 роки  

Програма 	фінансової 	підтримки 	об'ектів 	спільної  1410,0 

комунальної  власності  територіальних  громад  сіл, 
0117470 7470 0490 Внески  до  статутного  капіталу  суб'ектів  господарювання  селища, міст  та  комунальних  підприемств  Киево- 1 410,0 

Святошинського  району  Київської  області  на  2015- 
2017 роки  

Програма  охорони  довкілля, поводження  з  твердими  850,0 700,0 

побутовими 	відходами 	та 	раціональним  
0117700 7700 0540 Інші  природоохоронні  заходи  використанням 	природних 	ресурсів 	в 	Киево- 1 550,0 

Святошинському  районі  Київської  області  на  2017- 
2020 роки  

800,0 
Районна  цільова  програма  запобігання  виникненшо  

0117810 7810 0320 
Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  та  лісових  і  торф'яних  пожеж, пожеж  в  природних  800,0 наслідків  стихійного  лиха  екосистемах  та  забезпечення  їх  ефективного  гасіння  на  

період  2016-2017 років  



Програма  відзначення  державних  та  професійних  свят, 323,7 

0118600 8600 0133 Інші  видатки  ювілейних  дат, заохочення  за  заслуги  перед  Киево- 
323,7 

Святошинським  районом, здійснення  представницьких  
та  інших  заходів  на  2016-2020 роки  
Програма 	фінансової 	підтримки 	функціонування  184,5 

0118600 8600 0133 Інші  видатки  Киево-Святошинської 	районної 	державної  184,5 
адміністрації  Київської  області  на  2017 рік  

1 386,6 
Комплексна  програма  профілактики  правопорушень , 

0118600 8600 0133 Інші  видатки  боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, 1 386,6 

забезпечення 	громадської 	безпеки 	у 	Киево- 

Святошинському  районі  на  2016-2018 роки  

Програма 	фінансової 	підтримки 	функціонування  198,0 

Міськрайонного  управління  у  Киево-Святошинському  

0118600 8600 0133 Інші  видатки  районі 	та 	м. 	Ірпені 	Головного 	управління  198,0 
Держгеокадастру  у  Київській  області  на  2017 рік» 

198,0 тис.грн. (в  частині  обслуговування  населення  
Киево-Святошинського  району) 

Програма 	фінансової 	підтримки 	функціонування  199,9 

0118600 8600 0133 Інші  видатки  управління  соціального  захисту  населення  Киево- 199,9 

Святошинської  райдержадміністрації  на  2017 рік  

0300000 Районна  державна  адміністрація  9 351,5 1 957,0 11 308,5 

0310000 Районна  державна  адміністрація  
Програма  відзначення  державних  та  професійних  свят, 300,0 

0314200 4200 0829 Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи  ювілейних  дат, заохочення  за  заслуги  перед  Киево- 
300,0 

Святошинським  районом, здійснення  представницьких  
та  інших  заходів  на  2016-2020 роки  

0317212 7212 0830 Підтримка  періодичних  видань  (газет  та  журналів) 
Програма  підтримки  розвитку  регіональних  засобів  520,0 60,0 

580,0 масової  інформації  
Районна 	цільова 	програма 	захисту 	населення 	і  1300,0 200,0 

0317810 7810 0320 
Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  та  територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  

1 500,0 наслідків  стихійного  лиха  природного  характеру, забезпечення  пожежної  безпеки  
на  2014-2017 роки  
Програма  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  99,0 

0317830 7830 0380 Заходи  та  роботи  з  мобілізаційної  підготовки  місцевого  значення  на  території  Киево-Святошинського  району  на  2017 99,0 
рік  

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  Програма  модернізації  та  підвищення  якості  надання  198,0 

0318370 8370 0180 виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  податкових  послуг  платникам  податків  та  громадянам  
198,0 

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на   розвитку  регіонів  
період  2017-2018 років  

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  у 	 ~' 	жавно 	б  р 	л'~' 	~' Районної 	програми 	розвитку 	центру 	надання   
707,6 

0318370 8370 0180 виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  адміністративних 	послуг 	Киево-Святошинської  707,6 

розвитку  регіонів  районної  адміністрації  на  2017-2018 роки  

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  Програма 	сприяння 	діяльності 	органу 	державної  199,0 

0318370 8370 0180 виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  казначейської 	слу  жби 	України 	в 	казначейському  199,0 
розвитку  регіонів  обслуговуванні 	установ 	і 	бюджетів 	Киево- 

Святошинського  району  на  2017 рік  

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  
Програма  фінансового  забезпечення  виконання  та  5 901,9 

0318370 8370 0180 виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  
реалізації 	повноважень 	Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  на  

5 901,9 

розвитку  регіонів  
2017 рік  

Програма  щодо  спільного  використання  структурними  1 300,0 

підрозділами 	Киево-Святошинської 	районної  

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  державної 	адміністрації 	Київської 	області  

0318370 8370 0180 виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  приміщення, що  належить  до  державної  власності  і  1 300,0 
розвитку  регіонів  знаходиться 	на 	балансі 	Управління 	державної   

казначейської 	служби 	України 	у 	Киево- 
Святошинському  районі  Київської  області  на  2017- 
2018 роки  



Програма  розвитку  та  функціонування  комунальної  513,0 

0318600 8600 0133 Інші  видатки  установи  «Киево-Святошинський  районний  Трудовий  513,0 
архів» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області  на  2013-2018 роки  

10,0 Програма 	сприяння 	розвитку 	громадського  
0318600 8600 0133 Інші  видатки  суспільства 	в 	Киево-Святошинському 	районі  10,0 

Київської  області  на  2017-2020 роки  

1000000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  89 627,9 32 587,1 122 215,0 

1010000 Відділ  освіти  райдержадміністрації  
1011220 1220 0990 Інші  освітні  програми  Програма  « Діти  України» 313,6 313,6 

1011220 1220 0990 Програма  	озвит 	системи 	освіти 	Киево- розвитку 
 

699,5 
699,5 

Інші  освітні  програми  Святошинського  району  на  2015-2020 роки  
з  зоо,о  

1011220 1220 0990 з  зоо,о  
Інші  освітні  програми  Програма  "Шкільний  автобус " 

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

батьківського  піклування, яким  виповшоеться  18 років  Програма  « Діти  України» 

1013500 3500 1040 Інші  видатки  Програма  «Діти  України» 655,2 655,2 

Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  заходів  з  оздоровлення  

1013160 31 б0 1040 
дітей, що  здійсшоються  за  рахунок  коштів  на  оздоровлення  Програма  оздоровлення  дітей  2 000,0 2 000,0 
громадян, 	які 	постраждали 	внаслідок 	Чорнобильської  
катастрофи) 

1015031 5031 0810 
Проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  та  заходів  Програма  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  в  497,4   

497,4 
з  інвалідного  спорту  Киево-Святошинському  районі  

1015062 5062 0810 
Підтримка  спорту  вищих  досягнень  та  організацій , які  здійснюють  Програма 	розвитку 	дитячо-юнацького 	футболу  у  40,0   

40,0 фізкультурно -спортивну  діяльність  в  регіоні  Киево-Святошинському  районі  

Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  84 776,0 29 287,1 114 063,1 

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

інтернатом  при  школі), спеціалізованими  школами , ліцеями , Святошинського  району  на  2015-2020 роки, в  тому  
гімназіями , колегіумами  числі: 

харчування  учнів  1-4 класів  загально-освітніх  шкіл  27 068,0 27 068,0 
району  
додаткові  кошти  районного  бюджету  на  поточне  56 923,0 26 502,1 83 425,1 
утримання 	загальноосвітніх  закладів 	району, 	інші  
видатки  та  капітальні  видатки  
Придбання  обладання  та  проведення  капітального  105,0 105,0 
ремонту  Бузівської  ЗОШ  за  рахунок  субвенції  з  
Бузівського  сільського  бюджету  

Заміна 	світильників 	та 	капітальний 	ремонт  200,0 200,0 

Гатненської  ЗОШ  (за  рахунок  субвенції  з  Гатненського  
сільського  бюджету) 

Проведення 	поточного 	ремонту 	та 	придбання  265,0 265,0 
предметів 	П.П.Борщагівської 	ЗОШ 	І 	ступеня 	за  
рахунок  субвенції  з  П.П.Борщагівського  сільського  
бюджету  

320,0 1 980,0 2 300,0 

Придбання 	матеріалів, 	інветарю, 	проведення  
поточного 	та 	капітального 	ремонтів 	для  
Соф.Борщагівської 	ЗОШ 	І 	ступеня 	за 	рахунок  
субвенції  з  Соф.Борщагівського  сільського  бюджету  

Проведення 	капітального 	ремонту 	приміщення  700,0 700,0 

Шпитьківської  ЗОШ  І  ступеня  за  рахунок  субвенції  з  
Шпитьківського  сільського  бюджету  
Програма 	розвитку 	системи 	освіти 	Киево- 581,0 581,0 

1011030 1030 0921 Святошинського  району  на  2015-2020 роки, в  тому  
Надання  загальної  середньої  освіти  вечірніми  (змінними ) школами  числі: 

додаткові  кошти  районного  бюджету  на  поточне  581,0 581,0 
утримання 	загальноосвітніх  закладів 	району, 	інші  
видатки  та  капітальні  видатки  



1400000 Відділ  охорони  здоров'я  райдержадміністрації  74 105,5 95 036,0 169 141,5 

1410000 Відділ  охорони  здоров'я  райдержадміністрації  
Програма  "Забезпечення  функціонування  та  розвитку  43 542,0 74 267,6 

1412010 2010 0731 лікувально -профілактичних 	закладів 	на 	2016-2017 117 809,6 
Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню  роки", в  тому  числі: 

43 542,0 73 613,6 
додаткові  кошти  районного  бюджету  на  поточне  117155,6 
утримання  закладів  охорони  здоров 'я  та  інші  видатки  
Проведення  капітального  ремонту  та  реконструкції  654,0 
приміщення  Вишнівської  міської  лікарні  за  рахунок  654,0 
субвенції  з  Вишнівського  сільского  бюджету  

1412140 2140 0722 Надання  стоматологічної  допомоги  населенню  5 053,0 7 510,0 12 563,0 

Програма  "Турбота" 
1 300 О  1 зоо,о  

Програма  "Забезпечення  функціонування  та  розвитку  3 753,0 7 510,0 
лікувально-профілактичних 	закладів 	на 	2016-2017 11263,0 
роки", в  тому  числі: 

додаткові  кошти  районного  бюджету  на  поточне  3 753,0 7 510,0 
утримання 	закладів 	охорони 	здоров 'я, 	придбання  11263,0 
обладнання  та  інші  видатки  
Програма  "Забезпечення  функціонування  та  розвитку  13 756,0 13 236,8 

1412180 2180 0726 лікувально-профілактичних 	закладів 	на 	2016-2017 26 992,8 
Центри  первинної  медичної  (медико-санітарної) допомоги  роки", в  тому  числі: 

13 356,0 11 736,8 
додаткові  кошти  районного  бюджету  на  утримання  25 092,8 ~ 
закладів  охорони  здоров 'я  та  інші  видатки  

400,0 1 500,0 
утримання  Соф.Борщагівської  АЗПСМ  за  рахунок  1900,0 
субвенції  з  Соф.Борщагівського  сільського  бюджету  

Служби  технічного  нагляду  за  будівництвом  та  капітальним  Програма  "Забезпечення  функціонування  та  розвитку  11 754,5 21,6 
1412200 2200 0763 ремонтом, 	централізовані 	бухгалтерії, 	групи 	центрального  лікувально-профілактичних 	закладів 	на 	2016-2017 11 776,1 

господарського  обслуговування  роки" (поточне  утримання) 

1500000 Управління  соціального  захисту  населення  20 758,6 20 758,6 

1510000 Управління  соціального  захисту  населення  
Районна  програма  компенсації  вартості  проїзду  один  117,0 
раз  на  рік  до  будь-якого  пункту  України  і  назад  

1513033 3033  1070 
Надання  інших  пільг  громадянам, які  постраждали  внаслідок  автомобільним 	транспортом 	або 	повітряним, 	або  

117,0 
Чорнобильської  катастрофи, дружинам  (чоловікам) та  опікунам  залізничним, або  водним  траспортом  громадянам, які  
(на  час  опікунства) дітей  померлих  громадян, смерть  яких  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  І  
пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою  та  ІІ  категорії  

1513112 3112 1040 
Заходи  державної  політики  з  питань  дітей  та  їх  соціального  80,0 

80,0 захисту  Програма  «Назустріч  дітям» 

1513141 3141 1040 
Здійснення 	заходів 	та 	реалізація 	проектів 	на 	виконання  

„ 	 „ „ 	„ 
170,0   

170,0 
державної  цільової  соціальної  програми  Молодь  України  Програма  Молодь  
Забезпечення  соціальними  послугами  громадян  похилого  віку, 236,2 

1513181 3181 1010 
інвалідів, 	дітей-інвалідів, 	хворих, 	які 	не 	здатні 	до  

236,2 самообслуговування 	і 	потребують 	сторонньої 	допомоги, 
фізичними  особами  Програма  "Турбота" 
Надання 	фінансової 	підтримки 	громадським 	організаціям  80,0 

1513202 3202 1030 інвалідів 	і 	ветеранів, 	діяльність 	яких 	мае 	соціальну  80,0 
спрямованість  Програма  "Турбота" 

Грошова 	компенсація 	за 	належні 	для 	отримання 	жилі  3 868,0 

приміщення  для  сімей  загиблих  осіб, визначених  абзацом  5-8 

пункту  1 статті  10, а  також  для  осіб  з  інвалідністю  І-ІІ  групи, 
визначених  абзацами  11-14 частини  другої  статті  7 Закону  

1513250 3250 1060 України  "Про  статус  ветеранів  війни  гарантії  їх  соціального  ' Районна  цільова  програма  з  надання  соціальної  та  3 868,0 
захисту", 	та 	осіб, 	які 	втратили 	функціональні  можливості  правової 	допомоги 	особам, 	які 	брали 	участь 	в  ' 

нижніх  кінцівок, інвалідність  яких  настала  внаслідок  поранення, антитерористичній 	операції, 	забезпеченні 	її  
контузії, 	каліцтва 	або 	захворювання, 	одержаних 	під 	час  проведення  і  захисті  незалежності, суверенітету  та  
безпосередньої 	участі 	в 	антитерористичній 	операції, 	та  територіальної  цілісності  України, та  їх  сім'ям  у  2017 

потребують  поліпшення  житлових  умов  році  



1513400 3400 1090 Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  Програма  "Турбота" 13 217,2 13 217,2 

Районна  цільова  програма  з  надання  соціальної  та  1 750,0 
правової 	допомоги 	особам, 	які 	брали 	участь 	в  

1513500 3500 1040 Інші  видатки  
антитерористичній 	операції, 	забезпеченні 	її  

17500 проведення  і  захисті  незалежності, суверенітету 	та  
територіальної  цілісності  України, та  їх  сім'ям  у  2017 
році  
Районна  цільова  програма  з  надання  одноразової  1200,0 
адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  дітям  з  

1513500 3500 1040 Інші  видатки  
інвалідністю  та  дітям-сиротам  і  дітям, позбавленим  

12000 батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  
будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях  у  2017 
році  

1516060 6060 0620 Благоустрій  міст, сіл  та  селищ  Програма  "Турбота" 
40,2 40,2 

2400000 
Відділ 	культури, 	національностей 	та 	релігій  1300,0 

1 300,0 
райдержадміністрації  

2410000 
Відділ 	культури, 	національностей 	та 	релігій  
райдержадміністрації  
Філармонії , музичні  колективи  і  ансамблі  та  інші  мистецькі  заклади  Програма  відзначення  державних  та  професійних  свят, 20,0 

2414030 4030 0822 
та  заходи  

ювілейних  дат, заохочення  за  зас 	ги  пе  ед  Киево- '~' 	р  20,0 
Святошинським  районом, здійснення  представницьких  
та  інших  заходів  на  2016-2020 роки  
Комплексна  програма  забезпечення  функціонування  та  1 280,0 
розвитку 	галузі 	культури 	Киево-Святошинського  1280,0 
району  на  2017-2020 роки  

5300000 
Відділ 	агропромислового 	розвитку  1 082,7 3 556,3 4 639,0 

райдержадміністрації  

5310000 
Відділ 	агропромислового 	розвитку  
райдержадміністрації  
Проведення  заходів  із  землеустрою  Програма  освоення  земель  для  сільськогосподарських  3 556,3 

і 	лісогосподарських 	потреб, 	поліпшення 	угідь, 

5317310 7310 0421 
охорони  земель, проведення  нормативної  грошової  

3 556,3 
оцінки  землі  і  проведення  інвентаризації  земель  в  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  
2017-2018 роки  
Програма  освоення  земель  для  сільськогосподарських  1 082,7 
і 	лісогосподарських 	потреб, 	поліпшення 	угідь, 

5318600 8600 0133 Інші  видатки  
охорони  земель, проведення  нормативної  грошової  

1 082,7 
оцінки  землі  і  проведення  інвентаризації  земель  в  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  
2017-2018 роки  

Всього  200 467,1 142 379,7 342 846,8 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М.Однороманенко  


