
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Положення  про  порядак  формування  та  використання  
коштів, передбачених  в  районнаму  бюджеті  Киева-Святошинськаго  району  
Київської  області  на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  ради  VII 

скликання  

Відповідно  до  пункту  17 частини  1 статті  43, статті  64 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні», статей  76, 77 Бюджетного  кодексу  України, 
враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішііла : 

1. Затвердити 
 Положення  про  порядок  формування  та  використання  

коштів, передбачених  в  районному  бюджеті 
 
Киево-Святошинського  району  

Київської  області  на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  ради  VII 
скликання, що  додаеться . 

2. Визнати  таким, що  втратило  чинність  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  18.02.201 Б  Ns 81-04-VII «Про  формування  та  використання  
коштів, передбачених  в  районному  бюджеті  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  ради  VII 
скликання». 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  з  питань  планування  
бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  
інвестицій . 

Галава  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 лютого  2018 року  
№  408-26-VІІ  
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ІІІ. 	Використання  коштів  на  надання  матеріальної  допомоги  мешканцям  
(прожпіаю~-шм  та  (або) праіцоючшм) Киево-Святошинського  району  Київської  області  

	

3.1. 	Кошти, отримані  на  забезпечення  діяльності  депутатів  Киево- Святошинської  
районної  ради  Київської  області, можуть  бути  використані  на  надання  матеріальної  допомоги  
проживаючим  та  (або) працюючим  фізичним  особам  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  у  зв'язку  з  їхнім  скрутним  матеріальним  становищем  та  (або) необхідністю  
витрат, пов'язаних  з  народженням, смертю  близьких  родичів, потребою  в  лікуванні  тощо. 

3.2. Фізична  особа  може  одночасно  звернутися  до  декількох  депутатів  Киево- 
Святошинської  районної  ради  з  метою  отримання  матеріальної  допомоги. 

	

3.3. 	На  підставі  подання  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області  видаеться  розпорядження  голови  районної  ради  про  виділення  коштів  або  надаеться  
обrрунтована  відповідь  депутата  про  відмову  у  задоволенні  звернення  громадянина. 

3.4. до  подання  депутата  додаеться  такий  перелік  документів, необхідних  для  надання  
матеріальної  допомоги, а  саме: 

заява  на  ім'я  депутата  про  надання  матеріальної  допомоги; 
копія  паспорта; 
копія  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  (фізичні  

особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  прийняття  реестраційного  номера  
облікової  картки  платника  податків, подають  копію  сторінки  паспорта  з  відповідною  
в1дм1ТКОЮ); 

акт  обстеження  матеріально -побутових  умов  проживання  заявника  (підписаний  
депутатом  місцевої  ради  та  засвідчений  печаткою  органу  місцевого  самоврядування) або  
завірена  належним  чином  копія; 

документи, що  підтверджують  необхідність  лікування  за  життево-важливими  
показниками  (довідка  з  медичної  установи  про  лікування  або  оперативно -хірургічне  
втручання, направлення  на  стаціонарне  лікування, клопотання  лікувальної  установи  тощо); 

інші  документи, що  підтверджують  складні  життеві  обставини  (акт  про  пожежу  або  його  
копія, завірена  в  установленому  законодавством  порядку  тощо); 

номер  розрахункового  рахунку  в  банку; 
копія  посвідчень, довідок  (за  наявності). 

3.5. Причинами  відмови  депутатом  у  задоволенні  звернення  громадянина  щодо  
виділення  коштів  можуть  бути: 

невідповідність  поданих  документів  цьому  Положенню; 
надані  документи, які  передбачені  пунктом  3.4 цього  Положення, не  підтверджують  

необхідності  надання  допомоги; 
повторне  протягом  року  звернення  фізичної  особи  про  надання  матеріальної  допомоги  до  

одного  й  того  ж  депутата. 

	

3.6. 	Матеріальна  допомога  виплачуеться  фізичним  особам  головним  розпорядником  
коштів, визначеним  рішенням  сесії  про  районний  бюджет  на  відповідний  рік, на  підставі  
розпорядження  голови  районної  ради, шляхом  перерахування  відповідної  суми  коштів  на  
рахунок, зазначений  у  пункті  3.4 цього  Положення. 

3.7. 	Відповідно  до  пп.165.1.1. ст.165 Податкового  кодексу  України, ст.16 Закону  
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Районної  програми  «Турбота» на  2018-2020 
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роки, затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  19 грудня  2017 року  №  
376-25-VІІ, матеріальна  допомога, яка  надаеться  депутатами  Киево-Святошинської  районної  
ради  не  е  об'ектом  обкладання  ПДФО  та  військовим  збором. 

IV. 	Використаиня  коштів  на  розвиток  соціальної  
інфраструктури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

4.1. 	Кошти, отримані  на  забезпечення  діяльності  депутатів  Киево- Святошинської  
районної  ради  Київської  області, можуть  бути  використані  як  капітальні  видатки  на  відповідні  
заходи  щодо  розвитку  соціальної  інфраструктури  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  шляхом  фінансування  будівництва, реконструкції, капітального  ремонту  об'ектів  
соціально-культурної  сфери, житла, об'ектів  комунального  призначення, покращення  
матеріально -технічної  бази  закладів  освіти, культури, охорони  здоров 'я, соціального  захисту, 
інших  видатків, які  не  забезпечені  або  не  в  повному  обсязі  забезпечені  асигнуваннями  
районного  та  місцевих  бюджетів  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

4.2. Пропозиції  щодо  спрямування  коштів  на  фінансування  відповідних  заходів  згідно  
пункту  4.1 Положення  можуть  подаватися  одним  депутатом  Киево- Святошинської  районної  
ради  Київської  області  в  межах  індивідуальної  суми, визначеної  в  пункті  2.4 цього  Положення, 
або  групою  депутатів  в  межах  суми, що  складаеться  з  відповідних  індивідуальних  сум  кожного  
депутата. Пропозиції  направляються  у  письмовій  формі  на  розгляд  постійних  комісій  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  відповідно  до  Положення  про  постійні  
комісії  Киево- Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

4.3. Пропозиція  депутата  (групи  депутатів) Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  про  спрямування  коштів  на  фінансування  відповідного  заходу  повинна  
містити: 

обrрунтування  щодо  необхідності  реалізації  заходу; 
узгодження  заходу  з  відповідними  місцевими  органами  виконавчої  влади  і  органами  

місцевого  самоврядування  або  звернення  цих  органів  до  депутата  Киево- Святошинської  
районної  ради  Київської  області  з  цього  приводу; 

кошторис, цінова  пропозиція, рахунок  фактура, або  інші  документи, що  підтверджують  
суму  витрат  на  фінансування  заходу. 

назву  та  витяг  з  регіональної  цільової  програми, в  рамках  якої  пропонуеться  здійснити  
фінансування  заходу. 

4.4. Постійна  комісія  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій  розглядае  вказані  
документи  на  відповідність  наданих  пропозицій  вимогам  бюджетного  законодавства  України  
та  цього  Положення, а  також  обrрунтування  витрат  по  реалізації  заходу. В  першочерговому  
порядку  розглядаються  пропозиції  відносно  фінансування  заходів  з  упередження  аварій  та  
запобігання  техногенним  катастрофам  у  житлово-комунальному  господарстві  району  та  на  
інших  аварійних  об'ектах  комунальної  власності. 

4.5. Постійна  комісія  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій  готуе  висновки  і  
рекомендації  щодо  можливості  спрямування  зазначених  коштів  районного  бюджету  на  
фінансування  відповідних  заходів  та  подае  їх  на  розгляд  відповідних  профільних  постійних  
комісій  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  або  надае  обrрунтовані  
висновки  щодо  неможливості  використання  коштів  районного  бюджету  у  запропонованому  
напрямку. 
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4.6. В  профільних  постійних  комісіях  районної  ради  за  участю  уповноважених  
представників  Киево-Сятошинської  районної  державної  адміністрації  (головних  
розпорядників  коштів  районного  бюджету) розглядаються  пропозиції  депутатів  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  щодо  спрямування  коштів  на  
фінансування  відповідних  заходів, а  також  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  з  цього  приводу. 

4.7. Профільні  постійні  комісії  районної  ради  готують  висновки  і  рекомендації  щодо  
доцільності  реалізації  відповідних  заходів  та  подають  їх  постійній  комісії  
Киево-Святошинської  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  
політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  для  схвалення  відповідних  змін  до  
районного  бюджету  або  надають  обrрунтовані  висновки  щодо  недоцільності  реалізації  заходу  
та  використання  коштів  районного  бюджету  у  запропонованому  напрямку. 

4.8. За  висновками  і  рекомендаціями  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  
інвестицій  вносяться  зміни  до  районного  бюджету  в  частині  зменшення  обсягу  видатків  
головного  розпорядника  коштів  на  забезпечення  діяльності  депутатів  районної  ради  та  
збільшення  видатків  головного  розпорядника  (розпорядників ) коштів, до  сфери  діяльності  
якого  буде  віднесено  виконання  та  фінансування  заходів  відповідно  до  пункту  4.1 цього  
Положення. 

4.9. В  разі  використання  коштів  на  будівництво, реконструкцію, капітальний  ремонт  
об'ектів, висновки  і  рекомендації  профільних  постійних  комісій  районної  ради  подаються  для  
опрацювання  постійній  комісії  районної  ради  з  питань  земельних  відносин, містобудування, 
капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  середовища  
та  екології, для  включення  фінансування  об'екту  до  переліку  об'ектів, які  фінансуються  за  
рахунок  коштів  бюджету  розвитку  районного  бюджету. 

4.10. до  переліку  об'ектів, які  фінансуються  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  
районного  бюджету, в  першочерговому  порядку  включаються: 

пусковіоб'екти; 
об'екти  із  ступенем  будівельної  готовності  не  менш  як  80 відсотків; 
об'екти, будівництво  яких  розпочато  в  минулих  роках  за  затвердженою  
проектно-кошторисною  документаціею . 

4.11. Будівництво  та  реконструкція  нових  об'ектів  може  фінансуватися  за  рахунок  
коштів  бюджету  розвитку  районного  бюджету  у  випадку, коли  затверджено  в  установленому  
законодавством  порядку  проектно-кошторисну  документацію  на  виконання  робіт  на  об'екті. 

4.12. Постійна  комісія  районної  ради  з  питань  земельних  відносин, містобудування, 
капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  середовища  
та  екології  за  участю  уповноважених  представників  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  (головних  розпорядників  коштів  районного  бюджету) розглядае  висновки  і  
рекомендації  профільних  постійних  комісій  районної  ради, які  надаються  відповідно  до  
пунктів  4.9 - 4.11 цього  Положення, готуе  висновки  і  рекомендації  щодо  внесення  змін  до  
переліку  об'ектів, які  фінансуються  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  районного  бюджету, 
та  подае  їх  постійній  комісії  Киево-Святошинської  районної  ради  з  питань  планування  
бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій  для  
схвалення  відповідних  змін  до  районного  бюджету  або  надае  обrрунтовані  висновки  щодо  



неможливості  використання  коштів  районного  бюджету  у  запропонованому  напрямку. 

4.13. Постійна  комісія  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  на  підставі  пунктів  4.7 та  
4.12 цього  Положення  готуе  висновки  і  рекомендації  та  подае  їх  Киево- Святошинській  
районній  державній  адміністрації  для  включення  відповідних  пропозицій  до  проекту  рішення  
сесії  Киево-Святошинського  району  Київської  області  про  внесення  змін  до  районного  
бюджету  на  поточний  рік. 

V. 	Обмежеиня  терміну  використания  коштів  

	

5.1. 	Обмежити  терміном  до  01 грудня  поточного  року  використання  кожним  
депутатом  районної  ради  передбачених  в  районному  бюджеті  на  забезпечення  діяльності  
депутатів  коштів, розмір  яких  встановлено  на  поточний  рік  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  згідно  з  пунктом  2.4 цього  Положення. 

	

5.2. 	Залишок  коштів, невикористаних  депутатами  до  01 грудня  поточного  року, 
підлягае  додатковому  розподілу  на  підставі  подання  депутатів  Киево-Святошинської  районної  
ради  за  розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  у  
відповідності  до  розділу  ІІІ  цього  Положення  або  рішенням  сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  про  внесення  змін  до  районного  бюджету  на  поточний  рік  у  
відповідності  до  розділу  IV цього  Положення. 

Застуrппик  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


