
КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  звіту  про  виконання  
районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  

за  2017 рік  

Відповідн0 до  пункту  17 частини  першої  статті  43 Закону  України  "Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні", заслухавши  та  обговоривши  звіт  управління  фінансів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  районного  бюджету  Киево- 
Святошинського  району  за  2017 рік, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  
комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила : 

1. Затвердити  звіт  про  виконання  районного  бюджету  Киево-Святошинського  
району  за  2017 рік  по  доходах  у  сумі  один  мільярд  сімсот  сімдесят  два  мільйони  
п'ятсот  двадцять  п'ять  тисяч  сімсот  дев'яносто  чотири  (1 772 525 794) грн. і  по  
видатках  у  сумі  один  мільярд  вісімсот  п  ятдесят  чотири  мільйони  чотириста  дев  ять  
тисяч  в1С1мСОт  трИДЦЯТЬ  дві  (1 854 409 832) грн., у  тОму  ЧИСЛ1: 

1.1. По  загальному  фонду  районного  бюджету  по  доходах  у  сумі  один  мільярд  
сімсот  тридцять  мільйонів  двадцять  дві  тисячі  дев'ятсот  дев'яносто  шість  
(1 730 022 996) грн., по  видатках  у  сумі  один  мільярд  чотириста  сімдесят  п'ять  
мільйонів  ШІСТСОТ  СОрОК  тисяч  ДеВ'ЯТСОТ  Ш1СТНаДЦЯТЬ  (1 475 640 9 16) грн.; 

1.2. По  спеціальному  фонду  районного  бюджету  по  доходах  у  сумі  сорок  два  
мільйони  п'ятсот  дві  тисячі  сімсот  дев'яносто  вісім  (42 502 798) грн., по  видатках  у  
сумі  триста  сімдесят  вісім  мільйонів  сімсот  шістдесят  вісім  тисяч  дев'ятсот  
шістнадцять  (378 768 916) грн. 

2. 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  
12 березня  2018 року  
.№  421-27-VII 



ЗАТВЕРД3КЕНО  
Рішення  XXVII сесії  Киево-Свят  
районної  ради  VII скликання  
від  12.03.2018 Ns 421-27-VII 

ЗВІТ  

про  виконання  районного  бюджету  

К  иево-Святошинського  району  

за  2017 рік  

м. Київ  
2018 рік  



Районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  на  2017 рік  (надалі  - 
районний  бюджет), по  доходах  затверджений  у  сумі  1 471 016,5 тис. грн., у  
тому  числі  субвенції  з  державного  бюджету  в  сумі  688 595,8 тис. грн. 
Доходи  загального  фонду  - 1 458 653,9 тис. грн., спеціального  фонду  - 
12 362,6 тис. грн. 

З  урахуванням  внесених  змін  доходи  районного  бюджету  затверджені  в  
сумі  1 732 844,7 тис. грн., в  тому  числі: загальний  фонд  - 1 688 346,7 тис. грн., 
спеціальний  фонд  - 44 498,9 тис. грн. 

За  2017 рік  виконання  доходної  частини  районного  бюджету  забезпечено  
в  сумі  1 772 525,9 тис. грн., що  становить  108,4 відсотка  до  уточнених  
показників  на  рік, у  тому  числі  доходи  загального  фонду  виконані  в  сумі  
1 730 023,0 тис. грн., що  становить  102,3 відсотка  до  уточнених  планових  
показників  на  рік, спеціального  фонду  - 42 502,9 тис. грн., або  95,5 відсотка  до  
показників  на  рік  з  урахуванням  змін. 

Станом  на  01.01.2018 року  до  районного  бюджету  надійшло  
830 234,3 тис. грн. податків  і  зборів, що  становить  107,1 відсотка  до  
запланованого, в  порівнянні  з  2016 роком  надходження  зросли  на  
і  83 970,9 тис. грн. або  на  28,5 відсотка. 

Основним  джерелом  наповнення  районного  бюджету, як  і  у  минулих  
роках, е  податок  на  доходи  фізичних  осіб, відрахування  якого  становить  
60,0 відсотків  від  сум, сплачених  на  території  району. 

У  загальному  обсязі  надходжень  податок  на  доходи  фізичних  осіб  складае  
98,9 відсотка. При  плані  767 200,7 тис. грн. фактично  надійшло  
821 382,8 тис. грн., або  107,1 відсотка  до  запланованого  на  звітну  дату. В  
порівнянні  з  2016 роком  надходження  зазначеного  податку  збільшились  на  
175 994,8 тис. грн. або  на  27,3 відсотка. 

доходи, що  формуються  за  рахунок  надходжень  податку  на  прибуток  
підприемств  комунальної  власності, орендної  плати  за  користування  майном, 
що  перебувае  в  комунальній  власності, частини  чистого  прибутку  (доходу) 
сплачених  підприемствами  спільної  власності  територіальних  громад, плати  за  
надання  адміністративних  послуг  та  інших  надходжень  (поновлення  касових  
видатків), за  рік  склали  1 926,6 тис. грн., надходження  коштів  невикористаних  
субвенцій, повернутих  органами  місцевого  самоврядування  району  - 
6 924,9 тис. грн. 

Станом  на  1 січня  2018 року  плати  за  надання  адміністративних  послуг  
отримано  1 099,7 тис. грн., або  182,6 відсотка  до  уточненого  плану. 

Поновлення  касових  видатків  склало  746,6 тис. грн., помилково  сплачено  
до  бюджету  адміністративних  штрафів  8,6 тис. грн. 

Податку  на  прибуток  КП  «Шкільні  їдальні» сплачено  до  районного  
бюджету  29,6 тис. грн., або  133,2 відсотка  до  запланованого . 
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Частини  чистого  прибутку  (доходу) комунальних  підприемств  надійшло  
16,8 тис. грн., або  25,7 відсотка  до  запланованого, податок  сплачено  КП  
«Шкільні  їдальні». 

Надходження  орендної  плати  за  водні  об'екти, що  надаються  в  
користування  на  умовах  оренди  районною  державною  адміністраціею, склали  
25,2 тис. грн. 

Коштів  за  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  до  загального  фонду  
районного  бюджету  надійшло  832 141,0 тис. грн. 

До  спеціального  фонду  районного  бюджету  надійшло  42 502,9 тис. грн., з  
яких  надходження  у  вигляді  податків, власних  надходжень  бюджетних  установ  
та  субвенцій  з  інших  бюджетів  склали  17 605,0 тис. грн., у  тому  числі: 

- власні  надходження  бюджетних  установ, що  утримуються  за  рахунок  
коштів  районного  бюджету  13 045,2 тис. грн.; 

- субвенції  з  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування  - 
4 143,9 тис. грн.; 

- надходжень  коштів  від  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і  
лісогосподарського  виробництва  415,9 тис. грн. 

За  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  до  спеціального  фонду  
районного  бюджету  надійшло  24 897,9 тис. грн. 

Sиконання  дохідної  частини  районного  бюджету  за  2017 рік  
характеризуеться  показниками, наведеними  у  Додатку  1 (загальнuй  фонд) та  
Додатку  2 (спеціальний  фонд). 

Видатки  районного  бюджету  на  2017 рік  затверджені  в  сумі  
1 471 016,5 тис. грн., в  тому  числі  загальний  фонд  - 1 240 903,0 тис. грн., 
спеціальний  фонд  - 230 113,5 тис. грн. 

З  урахуванням  внесених  змін  видатки  районного  бюджету  на  2017 рік  
затверджені  в  сумі  1 948 628,2 тис. грн., в  тому  числі  загальний  фонд  - 
1 511 557,7 тис. грн., спеціальний  фонд  - 437 070,5 тис. грн. 

Виконання  районного  бюджету  за  видатками  за  звітний  період  становить  
1 854 409,8 тис. грн., у  тому  числі  видатки  загального  фонду  - 
1 475 640,9 тис. грн., що  складае  97,6 відсотка  до  річних  призначень  з  
урахуванням  змін, спеціального  - 378 768,9 тис. грн., або  86,7 відсотка  до  
уточнених  річних  призначень . 

В  розрізі  галузей  видатки  загального  фонду  районного  бюджету  за  
2017 рік  склали: державне  управління  - 5 833,4 тис.грн., освіта  - 
361 957,3 тис.грн., охорона  здоров'я  - 211 381,0 тис.грн., соціальний  захист  та  
соціальне  забезпечення  - 488 831,1 тис.грн., культура  і  мистецтво  - 
42 779,5 тис.грн., фізична  культура  і  спорт  - 8 430,8 тис.грн. та  інші  видатки  - 
356 427,8 тис.грн. 
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S порівнянні  з  2016 роком  видатки  збільшилися  на  492 791,2 тис.грн., в  
тому  числі  по  основних  галузях  соціально-культурної  сфери: освіта  на  
124 753,0 тис.грн., охорона  здоров'я  на  59 494,0 тис.грн., соціальний  захист  на  
158 828,7 тис.грн., культура  і  мистецтво  на  14 403,7 тис.грн., фізична  культура  
і  спорт  на  2 845,0 тис.грн. та  державне  управління  на  2 321,1 тис.грн. 

На  фінансування  установ  соціально-культурної  сфери, соціального  
захисту  населення, державне  управління  з  урахуванням  субвенцій  з  державного  
бюджету  та  реалізацію  районних  програм  за  звітний  період  із  загального  фонду  
районного  бюджету  направлено  1 119 213,1 тис. грн., з  яких  на  фінансування  
видатків  на  оплату  праці  працівникам  бюджетної  сфери  - 463 810,8 тис. грн., 
оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 48 268,3 тис. грн., продуктів  
харчування  - 31 1 21 ,6 тис. грн., придбання  медикаментів  - 26 639,4 тис. грн. 

За  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  станом  на  01.01.2018 року  по  
загальному  фонду  районного  бюджету  проведено  видатки  в  сумі  832 141,0 тис. 
грн., в  тому  числі: на  надання  пільг  та  субсидій  населенню  на  оплату  
електроенергії, природного  газу, послуг  тепло-, водопостачання  і  
водовідведення , квартирної  плати, вивезення  побутового  сміття  233 622,8 тис. 
грн., на  виплату  допомог  сім'ям  з  дітьми, малозабезпеченим  сім'ям, інвалідам  з  
дитинства  та  дітям-інвалідам  у  сумі  216 694,6 тис. грн., освітня  субвенція  
196 161,0 тис. грн., медична  субвенція  129 356,6 тис. грн., на  здійснення  заходів  
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  42 946,7 тис. грн., на  
виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  для  
сімей  загиблих  осіб, визначених  абзацами  5-8 пункту  1 статті  10, а  також  для  
осіб  з  інвалідністю  І-ІІ  групи, визначених  абзацами  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, каліцтва  або  захворювання, 
одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в  антитерористичній  операції, та  
потребують  поліпшення  житлових  умов  4 493,6 тис. грн., на  виплату  державної  
соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  
піклування, грошового  забезпечення  батькам  вихователям  та  прийомним  
батькам  за  надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках  та  прийомних  сім'ях  
за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною» 3 648,8 тис. грн., на  відшкодування  
вартості  лікарських  засобів  для  лікування  окремих  захворювань  2 603,8 тис. 
грн., на  будівництво /капітальний  ремонтІреконструкцію  малих  групових  
будинків, будинків  підтриманого  проживання, будівництвоІпридбання  житла  
для  дитячих  будинків  сімейного  типу, соціального  житла  для  дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування, осіб  з  їх  числа, виготовлення  проектно- 
кошторисної  документації  2 029,9 тис.грн., на  надання  державної  підтримки  
особам  з  особливими  освітніми  потребами  106,0 тис. грн., на  надання  пільг  та  
субсидій  населенню  на  оплату  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  і  
скрапленого  газу  27,5 тис. грн. 

Видатки  спеціального  фонду  (в  тому  числі  бюджету  розвитку) районного  
бюджету  за  2017 рік  склали  378 768,9 тис.грн., зокрема, в  розрізі  галузей: 
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державне  управління  - 1 935,3 тис.грн., освіта  - 31 626,8 тис.грн., охорона  
здоров'я  - 99 329,8 тис.грн., соціальний  захист  - 78,7 тис.грн., культура  і  
мистецтво  - 6 465,6 тис.грн., фізична  культура  і  спорт  - 9,4 тис.грн. та  інші  
видатки  - 239 323,2 тис.грн. 

В  порівнянні  з  2016 роком  видатки  спеціального  фонду  районного  
бюджету  в  цілому  збільшилися  на  108 621,4 тис.грн. 

При  цьому, субвенції  бюджетам  органів  місцевого  самоврядування  з  
районного  бюджету  на  видатки  розвитку  збільшилися  на  86 592,0 тис.грн., 
видатки  на  будівництво  та  реконструкцію  об'ектів  соціальної  сфери  - більше  на  
6 082,0 тис.грн. 

Виконання  видаткової  частини  районного  бюджету  характеризуеться  
даними, наведеними  в  Додатку  3 (загальний  фонд), Додатку  4 (спеціальний  
фонд) та  Додатку  5. 

Начальник  управління  фінансів  
Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації 

	
Н.М. Краснощокова  

; 



Додаток  1 

Виконання  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  на  1.01.2018 року  

m UC. 2DH. 

Загальний  фонд  

% -- Наименування  показника  Код  Розпис  на  
Уточнений  

Виконано  за  виконання  
 виконання  

бюджетної  2017 рік  
розпис  на  

2017 рік  до  плану  до  уточн. 

класифікації  2017 рік  на  рік  плану  на  рік  

1. ДОХОДИ  
Податкові  надходження  10000000 705 018,9 767 222,9 821 412,3 116,5 107,1 

Податки  на  доходи, податки  на  прибуток, 
податки  на  збільшення  ринкової  вартості  

11000000 705 018,9 767 222,9 821 412,3 116,5 107,1 

Податок  та  збір  на  доходи  фізичних  осіб  11010000 704 996,7 767 200,7 821 382,8 116,5 107,1 

Податок  на  п  иб  ток  підп  иемств  11020000 22,2 22,2 29,5 132,9 132,9 

Неподаткові  надходження  20000000 721,3 7 627,3 8 822,0 1 223,1 115,7 

Частина  чистого  прибутку  (доходу) 
комунальних  унітарних  підпр., що  
видучаєтьсядобюджету  21010300 65,3 65,3 16,8 25,7 25,7 

Інші  надходження  210в0000 8,8 100,0 100,0 

Плата  за  надання  адмініст  ативних  пос 	г  22010000 602,1 602,1 1 099,7 182,6 182,6 
Надходження  від  орендної  плати  за  

., користування  цілісним  маиновим  
., 	 . ., комплексом  та  ін. маином, що  в  комунальніи  

власності  22ово4оо  11,7 11,7 о,о  о,о  о,о  
Орендна  плата  за  водні  об  екти  (їх  частини), 

що  надаються  в  користування  на  умовах  
о  енди  22130000 3,0 3,0 25,2 840,0 840,0 

Інші  надходження  24060300 39,2 6945,2 7671,5 19 570,2 110,5 

Разом  доходів  900101 705 740,2 774 850,2 830 234,3 117,6 107,1 

О  іційні  т  анс  е  ти  40000000 752 913,7 913 496,5 899 788,7 119,5 98,5 
Додаткова  дотація  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  на  здійснення  переданих  
з  державного  бюджету  видатків  з  утримання  
закладів  освіти  та  ох. здо  ов. 41020200 62 181,2  62 181,2  62 181,2  100,0 100,0 

Стабілізаційна  дотація  41020600 107,2 107,2 100,0 100,0 

Інші  с  бвенції  41035000 2 136,7 7 041,7 5 359,3 250,8 76,1 

С  бвенції  41030000 688 595,8 844 166,4 832 141,0 120,8 98,6 
Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  виплату  допомог  сім'ям  з  
дітьми  , інвалідам  з  дитинства  та  дітям- 

інвалідам  41030600 207 159,0 217 519,0 216 694,6 104,6 99,6 
Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  пільг  та  субсидій  
населенню  на  оплату  електроенергії, 
природного  газу  , послу  тепло- , 

водопостачання  і  водовідведення  та  послуг  
звязку  41030в00 153 523,1 240 103,1 233 622,8 152,2 97,3 
Субвенція  з  держ. бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  
субсидій  населенню  на  придбання  твердого  
та  рідкого  пічного  побутового  палива  і  
скрапленогогазу  41031000 67,0 27,6 27,6 41,2 100,0 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  відшкодування  вартості  
лікарських  засобів  для  лікування  окремих  
захво  ювань  41033600 2741,4 2 603,8 100,0 95,0 

Освітня  субвенція  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  41033900 196 161,0 196 161,0 196 161,0 100,0 100,0 

Медична  субвенція  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  41034200 127 361,1 129 358,9 129 356,6 101,6 100,0 



Загальний  фонд  

Розпис  на  
Уточнений  

Виконано  за  
% 

виконання  
 виконання  -- Наименування  показника  Код  

бюджетної  2017 рік  
розпис  на  

2017 рік  до  плану  до  уточн. 

класифікації  
2017 рік  

на  рік  
плану  на  рік  

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  дітеи-сиріт, дітеи, 
позбавлених  батьківського  піклування, осіб  з  
їх  числа, виготовлення  проектно- 
кошторисної  документації  41034400 2 074,9 2 029,9 100,0 97,8 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  
соціально -економічного  розвитку  окремих  
територій  41034500 42946,7 42946,7 100,0 100,0 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  надання  державної  підтримки  
особам  з  особливими  освітніми  потребами  

41035400 159,1 106,0 100,0 66,6 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  утримання  дітей-сиріт  та  дітей  
позбавлених  батьківського  піклування  

41035800 4 324,6 3 658,6 3 648,4 84,4 99,7 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  виплату  грошової  компенсації  
за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  
для  сімей  загиблих  осіб, визначених  
абзацами  5-8 пункту  1 статті  10, а  також  для  
осіб  з  інвалідністю  І-ІІ  групи, визначених  
абзацами  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, каліцтва  або  
захворювання, одержаних  під  час  
безпосередньої  участі  в  антитерористичній  
операції, та  потребують  поліпшення  
житлових  умов  41036100 0,0 4944,3 4943,6 100,0 100,0 

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  затверджувалися  
та/або  погоджувалися  органами  державної  
влади  чи  місцевого  самоврядування  

41036600 0,0 4471,8 100,0 0,0 



Загальний  фонд  

% -- Наименування  показника  Код  Розпис  на  
Уточнений  

Виконано  за  виконання  
 виконання  

бюджетної  2017 рік  
розпис  на  

2017 рік  до  плану  до  уточн. 

класифікації  
2017 рік  

на  рік  
плану  на  рік  

Всього  доходів  900103 1 458 653,9 1 688 346,7 1 730 023,0 118,6 102,5 



Додаток  2 

Виконання  доходної  частини  районного  бюджету  на  01.01.2018 року  
Спеціальний  фонд  

(тис.грн.) 

Найменування  показника  
Уточнений  Фактичне  

річний  розпис  виконання  
Виконання  

( % ) 

1 2 3 4 
Доходи  від  власності  та  підприемницької  

150,0 415,9 277,3  
д  іяльності  
Надходження  коштів  від  відшкодування  втрат  
сільськогосподарського  і  лісогосподарського  150,0 415,9 277,3 
виробництва  

Власні  надходження  бюджетних  установ  14 470,8 13 045,2 90,1 

Надходження  від  плати  за  послуги, що  надаються  13 780,9 12 294,4 89,2 
бюджетними  установами  згідно  із  законодавством  
Плата  за  послуги, що  надаються  бюджетними  

.  039,0 93,4 установами  згідно  з  іх  основною  діяльністю  
Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ  1 902,1 1 192,6 62,7 
Надходження  бюджетних  установ  від  реалізації  в  
установленому  порядку  майна  (крім  нерухомого  65,0 62,8 96,6 
майна) 

Інші  джерела  власних  надходжень  бюджетних  
689,9 750,8 108,8 установ  

Благодійні  внески, гранти  та  дарунки, отримані  
бюджетними  установами  

689,9 750,8 108,8 

Разом  доходів  14620,8 13461,1 92,1 
Субвенції  29 878,1 29 041,8 97,2 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  
на  здійснення  заходів  щодо  соціально -економічного  

. 	,., 
19 847,1 19 847,1 100,0 

розвитку  окремих  територіи  
Інші  субвенції  4 980,2 4 143,9 83,2 

Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  
на  погашення  заборгованості  з  різниці  в  тарифах  на  

. 	 . 5 050,8 5 050,8 100,0 
теплову  енергію, послуги  з  централізованого  
водопостачання  та  водовідведення , що  вироблялися, 
транспортувалися  та  постачалися  населенню  . .. 

ВсьОг0 дОхОдів  44 498,9 42 502,9 95,5 



Додаток  3 

Виконання  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  на  1.01.2018 року  

тис. грн. 

Загальний  фонд  
% виконання  Код  бюджетної  

Найменування  показника  класифікації  Розпис  на  2017 Уточнений  Виконано  за  до  уточненого  
рік  план  на  2017 р. 2017 рік  розпису  на  

2017 рік  

ВИДА  ТКИ: 
Державне  управління  0100 4 584,0 б  937,5 5 833,4 84,1 

Організаційне, інформаційно -аналітичне  
та  матеріально -технічне  забезпечення  
діяльності  обласної  ради, районної  ради, 
районної  у  місті  ради  (у  разі  їі  створення), 
міської, селищної, сільської  рад  

4 584,0 б  937,5 5 833,4 84,1 

Освіта  1000 326 785,3 365 149,7 361 957,3 99,1 

Охо  она  здо  ов'я  2000 206 055,3 218 784,3 211 381,0 96,6 

Соціальний  захист  та  соціальне  
забезпечення  3000 385 507,8 496 921,2 488 831,1 98,4 

Надання  пільг  та  житлових  субсидій  
населенню  на  оплату  елктроенергії, 
природного  газу, послуг  тепло-, 

водопостачання  і  водовідведення , квартирної  
плати, вивезення  побутового  сміття  та  рідких  
нечистот  3010 153 523,1 240 103,1 233 622,8 97,3 
Надання  пільг  та  субсидій  населенню  на  
придбання  твердого  та  рідкого  пічного  
поб  тового  палива  і  ск  апленого  газ  3020 67,0 27,6 27,6 100,0 
Надання  пільг  з  оплати  послуг  зв'язку  та  
інших  передбачених  законодавством  пільг  
( крім  пільг  на  одержання  ліків, 
зубопротезування , забезпечення  продуктами  
харчування, оплату  електроенергії, 
природного  і  скрапленого  газу, на  побутові  
потреби, твердого  та  рідкого  пічного  
побутового  палива, послуг  тепло-, 
водопостачання  і  водовідведення, квартирної  
плати  (утримання  будинків  і  споруд  та  
прибудинкових  територій), вивезення  
побутового  сміття  та  рідких  нечистот) та  

., компенсацц  за  пlльговии  проїзд  окремих  
категоDій гооманян 3030 117,0 16,0 13,7 
Надання  допомоги  сім'ям  з  дітьми, 
малозабезпеченим  сім'ям, інвалідам  з  
дитинства, дітям-інвалідам  та  тимчасової  
допомоги  дітям  3040 206 309,0 216 393,7 215 571,0 99,6 
Пільгове  медичне  обслуговування  осіб, які  
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  
катаст  о  и  3050 2 136,7 3 036,7 2 975,4 98,0 
Надання  допомоги  по  догляду  за  інвалідами  І  
чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  3080 850,0 1 125,3 1 123,6 99,8 



Загальний  фонд  
% виконання  Код  бюджетної  

Найменування  показника  класифікації  Розпис  на  2017 Уточнений  Виконано  за  до  уточненого  
рік  план  на  2017 р. 2017 рік  розпису  на  

2017 рік  

Надання  соціальних  та  реабілітаційних  послуг  
громадянам  похилого  віку, інвалідам, дітям- 
інвалідам  в  установах  соц. обслуговування  

3100 4 922,0 4 722,0 4 652,1 98,5 
Заходи  державної  політики  з  питань  дітей  та  їх  
соціального  захисту  3110 80,0 80,0 80,0 і  00,0 
Соціальні  програми  у  галузі  сім'ї, жінок, 
молоді  та  дітей  3130, 3140,3160 4934,8 5364,8 5342,2 99,6 
Інші  заклади  та  заходи  в  галузі  соціальної  
політики  3180-3500 12685,2 25951,0 25420,4 98,0 

Культура  і  мистецтво  4000 34 103,1 43 137,6 42 779,5 99,2 

Фізична  культура  і  спо  т  5000 б  647,1 8 598,7 8 430,8 98,0 

Житлово-комунальне  госп-во  6000 65,0 7 579,3 3 054,7 40,3 

Засоби  масової  ін  о  мації  7200 440,0 520,0 520,0 100,0 
Підтримка  періодичних  видань  (газет  та  
ж 	налів) 7212 440,0 520,0 520 100,0 

Інші  п  и  одоохо  онні  заходи  7700 0,0 850,0 849,0 99,9 
Запобігання  та  ліквідація  надзвичайних  
сит  ацій  та  наслідків  стихійнОг0 лиха  7800 0,0 1 399,0 236,6 16,9 

Видатки, не  віднесені  до  основних  груп  
153 887,3 ~ 238 852 3 ~ 228 939 4 ~ 95 8 ~ 

Резе  вний  фонд  8010 7 000,0 5 303,9 0,0 
Інші  додаткові  дотації  8700 0,0 2 401,4 2 401,4 100,0 

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  
бюджету  на  виконання  програм  соц.-економ. 
та  культурного  розвитку  регіонів  

8370 0,0 6 609,5 6 605,8 99,9 
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  
соціально-економічного  розвитку  окремих  
тевитовій  8440 42 946,7 42 946,7 100,0 
Інші  с  бвенції  8800 146 140,6 177 586,5 173 068,2 97,5 

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  
ля 	ітей-си  іт  8690 2 074,9 2 029,9 97,8 

Інші  видатки  8600 746,7 1 929,4 1 887,4 97,8 

Разом  видатків  900201 1 118 074,9 1388 729,6 1 352 812,8 97,4 

Разом  видатків  без  с  бвенції  281 201,8 353 830,5 335 357,9 94,8 

О  іційні  т  анс  е  ти  122 828,1 122 828,1 122 828,1 100,0 
Реве  сна  дотація  8120 122 828,1 122 828,1 122 828,1 100,0 

Всього  видатків  за  функціональною  
класи  ікаціею  900202 1240 903,0 1 511 557,7 1 475 640,9 97,6 



Додаток  4 

Виконання  видаткової  частини  районного  бюджету  на  1.01.2018 року  
Спеціальний  фонд  

(тис.грн.) 

Найменування  показника  
Уточнений  Фактичне  

Виконання  (%) 
До  уточненого  

річнии  розпис  виконання  . 
річного  розпису  

1 3 4 5 
Державне  управління  2 695,0 1 935,3 71,8 

Організаційне , інформаційно -аналітичне  та  матеріально - 
технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради, районної  

2 695,0 1 935,3 71,8 
ради, районної  у  місті  ради  (у  разі  їі  створення), міської, 

.. 	. 	.. селищноі, сільськоі  рад  
Освіта  40 144,2 31 626,8 78,8 

Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  
навчальними  закладами  ( в  т.ч. школою-дитячим  садком, 
. 	 . 	.. 	 . 35 286,8 27 019,7 76,6 
інтернатом  при  школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами  
Надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  

. 	 . 	. 	.. 	 . 
освіти, заходи  із  позашкільноі  роботи  з  дітьми  

838,7 753,8 89,9 

Централізоване  ведення  бухгалтерського  обліку  513,8 482,5 93,9 

Утримання  інших  закладів  освіти  204,9 70,8 34,6 
Інші  освітні  програми  3300,0 3300,0 100,0 

ОхОрОна  здОрОв 'я  105 878,8 99 329,9 93,8 

. 	. 
Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню  

81 129,8 75 682,3 93,3 

Надання  стоматологічної  допомоги  населенню  11 490,6 10 992,1 95,7 

Первинна  медична  допомога  населенню  13 236,8 12 634,6 95,5 

Служби  технічного  нагляду  за  будівництвом  та  капітальним  
ремонтом, централізовані  бухгалтерії, групи  21,6 20,9 96,8 
централізованого  господарського  обслуговування  

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  78,7 78,7 100,0 
Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  
громадян, які  не  здатні  до  самообслуговування ... 78,7 78,7 100,0 

Культура  і  мистецтво  6 862,6 6 465,6 94,2 
Бібліотеки  734,9 685,0 93,2 
Музеї  і  виставки  74,0 70,0 94,6 
Палаци  і  будинки  культури, клуби  та  інші  заклади  клубного  

1 832,2 1 649,5 90,0 
типу  
Школи  естетичного  виховання  дітей  4 002,5 3 842,1 96,0 

Інші  культурно -освітні  заклади  та  заходи  219,0 219,0 100,0 
Фізична  культура  і  спорт  14,5 9,4 64,8 

Утримання  та  навчально -тренувальна  робота  комунальних  
. 14, 5 9,4 64, 8 

дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл  
Житлово-комунальне  господарство  5 050,8 5 050,8 100,0 

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  5 050,8  5 050,8  100,0  
підприемствам  теплопостачання , централізованого  питного  водопостачання  та  
водовідведення , які  надають  населенню  такі  послуги, та  тарифами, що  затверджувалися  
та/або  погоджувалися  органами  державної  влади  чи  місцевого  самоврядування  



Найменування  показника  
Уточнений  Фактичне  

Виконання  (%) 
до  уточненого  

річнии  розпис  виконання  . 
річного  розпису  

1 3 4 5 

Будівництво  30 182,5 27 101,8 89,8 

. 	. 	. 	. 	. „ 	 ... 
Реалізація  заходів  щодо  інвестиціиного  розвитку  територіі  

24 056,5 22 204,4 92,3 

Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, 
будівництво  та  реконструкція  загальноосвітніх  навчальних  4 285,0 3 844,0 89,7 
закладів  
Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, 
будівництво  та  реконструкція  позашкільних  навчальних  423,0 34,8 8,2 
закладів  

Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, 1 418,0 1 018,6 71,8 
будівництво  та  реконструкція  лікарень  загального  профілю  

Засоби  масової  інформації  60,0 59,9 99,8 
Підтримка  періодичних  видань  (газет  та  журналів) 60,0 59,9 99,8 
Сільське  і  лісове  господарство, рибне  господарство  та  

3 556,3 3 460,3 97,3 мисливство  
Проведення  заходів  із  землеустрою  3 556,3 3 460,3 97,3 

Інші  послуги, пов'язані  з  економічною  діяльністю  1 410,0 1 410,0 100,0 
Внески  до  статутного  капіталу  суб'ектів  господарювання  1 410,0 1 410,0 100,0 

Охорона  навколишнього  природного  середовища  та  
я  де  рна  безпека  

700,0 298,7 42,7 

Інші  природоохоронні  заходи  700,0 298,7 42,7 
Запобігання  та  ліквідація  надзвичайних  ситуацій  та  

. 	. 	. ,, 1 000,0 872,9 87,3 наслідків  стихіиного  лиха  
Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  

872,9 87,3 та  наслідків  стихіиного  лиха  

Інші  видатки  1 969,1 1 960,4 99,6 

Разом  видатків  199 602,5 179 660,5 90,0 
Субвенції  237 468,0 199 108,4 83,8 

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  
виконання  програм  соціально -економічного  та  культ. 1 697,0 1 697,0 100,0 
розвитку  регіонів  
Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  
здійснення  заходів  щодо  соціально -економічного  розвитку  

. 	,., 
19 147,1 19 019,9 99,3 

окремих  територіи  
Інші  субвенції  216 623,9 178 391,5 82,4 

437 070,5 378 768,9 86,7 



Додато  к  5 
Виконання  видаткової  частини  КиЕво-Святошинського  районного  бюджету  на  01.01.2018 

року  за  економічною  структурою  

3агальний  фонд 	 тис.грн. 

Код  
видат  

ків  Найменування  показника  
Затверджено  

на  рік  
Затверджено  
з  урахуванням  
внесених  змін  

Фактичне  
виконання  

Виконання  (%) 
до  

затверджено  
го  плану  на  

рік  

до  
уточненого  
плану  на  

рік  
1 2 3 4 5 6 7 

Всього  фонд  оплати  праці , в  тому  
числі: 415 356,6 325 191,6 324 688,9 78,2 99,8 

2111 заробітна  плата  340 472,0 266 360,0 266 015,0 78,1 99,9 
2120 нарахування  на  оплату  праці  74884,6 58831,6 58673,9 78,4 99,7 

2210 

Предмети , матеріали , обладнання  та  
інвентар , в  т.ч. м'який  інвентар  та  
обмундирування  22845,4 13770,1 12251,3 53,6 89,0 

2220 
Медикаменти  та  перев'язувальні  
матеріал  и  26 902,0 232,0 227,9 0,8 98,2 

2230 П  родукти  харчуван  ня  37 000,0 27 068,0 26 887,9 72,7 99,3 
2240 Оплата  послуг  (крім  комунальних ) 19 856,9 22 935,1 21 724,5 109,4 94,7 
2250 Видатки  на  відряджен  ня  924,5 288,6 266,9 28,9 92,5 

2270 
Оплата  комунальних  послуг  та  
енергоносії  в  55271,1 36 349, 8 34 103, 8 61,7 93,8 

2271 Оплата  теплопостачан  ня  35 659, 8 22 527, 0 21 719,0 60,9 96,4 

2272 
Оплата  водопостачання  і  
водовідведен  ня  2 035,2 1 242,7 1 057,3 52,0 85,1 

2273 Оплата  електроенергії  9 357,9 6 510,4 5 537,4 59,2 85,1 
2274 Оплата  п  ри  родного  газу  6 602, 7 4 502, 7 4 363, 3 66,1 96,9 
2275 Оплата  ін  ших  енергоносії  в  1 615,5 1 567,0 1 426,8 88,3 91,1 

2282 

Окремі  заходи  по  реалізації  
державних  (регіональних ) програм , 
не  віднесені  до  заходів  розвитку  3673,8 214 029,2 207 243,8 5641,1 96,8 

2600 П  оточ  н  і  трансферти  269 976, 7 318 260, 2 309 214, 9 114,5 97,2 

2610 

Субсидії  та  поточні  трансферти  
підприЕмствам  (установам , 
орган  ізація  м) 1 008,0 9 542,3 5 015,3 497,5 52,6 

2620 
Поточні  трансферти  органам  
державного  управління  інших  рівнів  268 968,7 308 717,9 304 199,6 113,1 98,5 

2700 Соціальне  забезпечення  381 964,0 501 068,2 492 050,1 128,8 98,2 
2710 Виплата  пенсій  і  допомоги  270,0 0,0 0,0 
2730 інші  виплати  населенню  381 694,0 501 068,2 492 050,1 128,9 98,2 
2800 і  н  ш  і  поточ  н  і  видатки  132,0 1 331,7 1 300,3 985,1 97,6 
3000 Кап  італ  ьн  і  трансферти  0,0 45 729,2 45 680,6 99,9 
9000 Нерозподілен  і  видатки  7 000,0 5 304,0 0,0 0,0 0,0 

Разом  видатків  загального  фонду  1 240 903,0 1 511 557,7 1 475 640,9 118,9 97,6 


