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киево-святошинськл  rлйоннл  rлдл  київської  оsллсті  

VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  
на  2019 рік  

Відповідно  до  частини  1 пункту  17 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  цкраїні», Бюджетного  кодексу  цкраїни, Киево-Святошинська  
районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Визначити  на  2019 рік: 

доходи  районного  бюджету  у  сумі  2 094 861 860,00 гривень, у  тому  числі  доходи  
загального  фонду  районного  бюджету  - 2 074 474 770,00 гривень  та  доходи  
спеціального  фонду  районного  бюджету  - 20 387 090 гривень  згідно  з  додатком  1 до  
цього  рішення; 

видатки  районного  бюджету  у  сумі  2 094 861 860,00 гривень, у  тому  числі  
видатки  загального  фонду  районного  бюджету  - 1 752 172 570,00 гривень  та  видатки  
спеціального  фонду  районного  бюджету  - 342 689 290,00 гривень; 

повернення  кредитів  до  районного  бюджету  у  сумі  0,0 гривень, у  тому  числі  
повернення  кредитів  до  загального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 гривень  та  
повернення  кредитів  до  спеціального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 гривень; 

надання  кредитів  з  районного  бюджету  у  сумі  0,0 гривень, у  тому  числі  
надання  кредитів  із  загального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 гривень  та  надання  
кредитів  із  спеціального  фонду  районного  бюджету  - 0,0 гривень; 

профіцит  за  загальним  фондоМ  районного  бюджету  у  сумі  322 302 200,00 
гривень  згідно  з  додатком  2 до  цього  рішення; 

дефіцит  за  спеціальним  фондом  районного  бюджету  в  сумі  322 302 200,00 
гривень  згідно  з  додатком  2 до  цього  рішення; 

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  районного  бюджету  у  розмірі  
2 000 000,00 гривень, що  становить  0,11 відсотків  видатків  загального  фонду  
районного  бюджету, визначених  цим  пунктом; 

резервний  фонд  районного  бюджету  у  розмірі  1 000 000 гривень, що  становить  
0,06 відсотка  видатків  загального  фонду  районного  бюджету, визначених  цим  
ПуНКТОМ . 

2. Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  
районного  бюджету  на  2019 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за  бюджетними  
програмами  згідно  з  додатком  3,4 до  цього  рішення. 
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3. 	Затвердити  на  2019 рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з  додатком  5 до  
цього  рішення. 

Відповідно  до  частини  сьомої  статті  108 Бюджетного  кодексу  цкраїни  
розподіл  та  перерозподіл  обсягів  трансфертів  з  Державного  бюджету  цкраїни  
районному  бюджету  у  період  між  сесіями  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  здійснюеться  за  розпорядженням  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  з  подальшим  внесенням  змін  до  рішення  
про  районний  бюджет. 

	

4. 	Затвердити  на  2019 рік  розподіл  коштів  бюджету  розвитку  на  
здійснення  заходів  на  будівництво, реконструкцію  і  реставрацію  об'ектів  виробничої, 
комунікаційної  та  соціальної  інфраструктури  за  об'ектами  згідно  з  додатком  6 до  
цього  рішення. 

	

5. 	Затвердити  розподіл  витрат  районного  бюджету  на  реалізацію  
місцевих  Ірегіональних  програм  у  сумі  465 936 575,00 гривень  згідно  з  додатком  7 
до  цього  рішення. 

	

6. 	цстановити, що  у  загальному  фонді  районного  бюджету  на  2019 рік  до  
доходів  належать  надходження, визначені  статтею  64 Бюджетного  кодексу  цкраїни, 
та  трансферти, визначені  статтями  102, 103/2, 103/4 Бюджетного  кодексу  цкраїни  
(крім  субвенцій, визначених  статтею  69-1 та  частиною  першою  статті  71 Бюджетного  
кодексу  цкраїни), а  також  такі  надходження  відповідно  до  Закону  цкраїни  "Про  
Державний  бюджет  цкраїни  на  2019 рік". 

	

7. 	Установити, що  джерелами  формування  спеціального  фонду  районного  
бюджету  на  2019 рік: 

1) у  частині  доходів  е  надходження, визначені  статтями  69-1, 71 Бюджетного  
кодексу  цкраїни; 

2) у  частині  фінансування  е  надходження, визначені  пунктом  10 частини  1 
статті  71 Бюджетного  кодексу  цкраїни . 

8. Визначити  на  2019 рік  відповідно  до  статті  55 Бюджетного  кодексу  України  
захищеними  видатками  районного  бюджету  видатки  загального  фонду  на: 

- оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  (код  2110); 
- нарахування  на  заробітну  плату  (код  2120); 
- придбання  медикаментів  та  перев'язувальних  матеріалів  (код  2220); 
- забезпечення  продуктами  харчування  (код  2230); 
- оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  (код  2270); 
- поточні  трансферти  місцевим  бюджетам  (код  2620); 
- поточні  трансферти  населенню  (код  2700). 

	

9. 	Відповідно  до  статті  16 Бюджетного  кодексу  цкраїни  доручити  
управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  здійснювати  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  на  конкурсних  
засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  районного  бюджету  на  депозитах  з  
подальшим  поверненням  таких  коштів  до  кінця  поточного  бюджетного  періоду. 

10. Доручити  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області : 
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1) відповідно  до  статей  43 та  73 Бюджетного  кодексу  України  надати  право  
районній  державній  адміністрації  отримувати  позики  на  покриття  тимчасових  
касових  розривів  районного  бюджету, пов'язаних  із  забезпеченням  захищених  
видатків  загального  фонду, в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок  коштів  
единого  казначейського  рахунку  на  договірних  умовах  без  нарахування  відсотків  за  
користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх  поверненням  до  кінця  поточного  
бюджетного  періоду  у  порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів  України; 

2) ПрОВОДИТи  рО3ПОДІЛ  коштів  районного  бюджету  у  розрізі  гОЛОВНИХ  
розпорядників  коштів  відповідно  до  затверджених  у  встановленому  порядку  
помісячних  розписів  доходів  і  видатків  з  урахуванням  бюджетних  зобов'язань, 
зареестрованих  в  управлінні  державної  казначейської  служби  у  Киево- 
Святошинському  районі  Київської  області, можливостей  бюджету  та  відповідно  до  
досягнутого  рівня  виконання  показників  по  мережі, штатах  і  контингентах, виконання  
обсягів  робіт  та  послуг  тощо; 

3) відповідно  до  пункту  7 статті  23 Бюджетного  кодексу  України  у  межах  
загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною  програмою  окремо  за  
загальним  та  спеціальним  фондами  бюджету  за  обrрунтованим  поданням  головного  
розпорядника  бюджетних  коштів  здійснювати  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, 
затверджених  у  розписі  бюджету  та  кошторисі, в  розрізі  економічної  класифікації  
видатків  бюджету, а  також  в  розрізі  класифікації  кредитування  бюджету  - щодо  
надання  кредитів  з  бюджету. 

11. Головним  розпорядникам  коштів  районного  бюджету: 
1) затвердити  паспорти  бюджетних  програм  протягом  45 днів  з  дня  

набрання  чинності  цим  рішенням; 

2) здійснювати  управління  бюджетними  коштами  у  межах  встановлених  їм  
бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм, забезпечуючи  
ефективне, результативне  і  цільове  використання  бюджетних  коштів, організацію  та  
координацію  роботи  розпорядників  бюджетних  коштів  нижчого  рівня  та  одержувачів  
бюджетних  коштів  у  бюджетному  процесі; 

3) забезпечити  доступність  інформації  про  бюджет  відповідно  до  
законодавства, а  саме: 

здійснити  публічне  представлення  та  публікацію  інформації  про  бюджет  за  
бюджетними  програмами  та  показниками, бюджетні  призначення  щодо  яких  
визначені  цим  рішенням, відповідно  до  вимог  та  за  формою, встановленими  
Міністерством  фінансів  України, до  15 березня  2020 року; 

оприлюднити  на  власних  веб-сторінках  паспорти  бюджетних  програм  у  
триденний  строк  з  дня  затвердження  таких  документів; 

4) забезпечити  у  повному  обсязі  проведення  розрахунків  за  електричну  та  
теплову  енергію, водопостачання , водовідведення , природний  газ  та  послуги  зв'язку, 
які  споживаються  бюджетними  установами, та  укладання  договорів  за  кожним  видом  
енергоносіїв  у  межах  встановлених  обrрунтованих  лімітів  споживання . Затвердити  
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ліміти  споживання  енергоносіїв  у  натуральних  показниках  для  кожної  бюджетної  
установи  виходячи  з  обсягів  відповідних  бюджетних  асигнувань; 

5) оптимізувати  структуру  та  штатну  чисельність, затверджену  в  штатних  
розписах  на  31 грудня  2018 року, працівників  установ  та  комунальних  підприемств  і  
організацій, які  отримують  підтримку  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  у  межах  
затверджених  асигнувань  на  оплату  праці, не  допускаючи  збільшення  такої  
чисельності, крім  випадків, пов'язаних  з  відкриттям  (розширенням ) установ, 
комунальних  підприемств  та  зростанням  кількості  одержувачів  відповідних  послу; 

6) здійснювати  видатки  за  рахунок  спеціального  фонду  районного  бюджету  
(бюджету  розвитку) на  здійснення  капітальних  ремонтів, будівництва  та  
реконструкції  об'ектів  соціально-культурного  призначення  та  інших  об'ектів  
комунальної  власності  відповідно  до  Програми  будівництва, реконструкції  та  
ремонту  об'ектів  інфраструктури  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2018 - 2019 рік; 

7) забезпечувати  внутрішній  контроль  за  цільовим  використанням  коштів  
на  реалізацію  районних  програм  відповідно  до  передбачених  ними  заходів. 

12. У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного  
розпорядника  бюджетних  коштів  перерозподіл  видатків  бюджету  за  бюджетними  
програмами  при  зміні  розмірів, мети  (між  об'ектами  таІабо  видами  робіт) та  
обмеження  в  часі  бюджетних  призначень  здійснюеться  за  розпорядженням  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, погодженим  
постійною  комісіею  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій . 

13. Затвердити  формули  стосовно  визначення  обсягів  міжбюджетних  
трансфертів  згідно  з  додатками  5-1 та  5-2 до  цього  рішення  відповідно  до  пунктів  20, 
201 розділу  VI "Прикінцеві  та  перехідні  положення " Бюджетного  кодексу  України . 
Розрахунки  здійснені  по  дошкільних  навчальних  закладах  виходячи  з  видатків  на  1 
дитину, по  клубних  закладах  - на  штатну  одиницю. 

14. Це  рішення  набирае  чинності  з  1 січня  2019 року. 

15. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2, 6, 7, 8 до  цього  рішення  е  його  невід'емною  
LE:LIi(і i~Ј  

16. Відповідно  до  частини  четвертої  статті  28 Бюджетного  кодексу  України  
Киево-Святошинській  районній  раді  Київської  області  не  пізніше  ніж  через  десять  
днів  з  дня  прийняття  цього  рішення  оприлюднити  його. 

17. Інші  положення, що  регламентують  процес  виконання  районного  бюджету: 
1) установити, що  відповідно  до  статті  77 Бюджетного  кодексу  України, 

керівники  бюджетних  установ  утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  
фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  
заохочень  чи  винагород, матеріальну  допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  
плати, затвердженого  у  кошторисах  або  планах  використання  бюджетних  коштів; 



5 

2) якщо  після  прийняття  рішення  про  районний  бюджет, повноваження  щодо  
виконання  функцій  або  надання  послуг, на  яке  затверджене  бюджетне  призначення, 
передаеться  відповідно  до  законодавства  від  одного  головного  розпорядника  коштів  
районного  бюджету  до  іншого, дія  бюджетного  призначення  не  припиняеться  і  
застосовуеться  для  виконання  тих  самих  функцій  чи  послуг  іншому  головному  
розпоряднику  бюджетних  коштів, якому  це  доручено  за  процедурою, визначеною  
частиною  6 статті  23 Бюджетного  кодексу  цкраїни; 

3) районній  державній  адміністрації  здійснювати  перерахування  субвенції  з  
районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  обласному  бюджету  Київської  
області  як  співфінансування  по  об'екту: «Будівництво  ІІ  черги  Вишнівської  
загальноосвітньої  середньої  школи  Ns 1 по  вул.Червоноармійська , 9 в  м.Вишневе  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  відповідно  до  визначених  у  договорі  
про  будівництво  умов  здійснення  попередньої  оплати  таІабо  після  фактичного  
виконання  робіт, підтверджених  та  оформлених  документально  належним  чином. 

Киево-Святошинській  районній  раді  при  укладанні  угоди  з  Київською  обласною  
радою  врахувати  вищевказані  умови  надання  субвенції. 

Визначеному  у  встановленому  порядку  головному  розпоряднику  вказаних  
коштів  обласного  бюджету, з  метою  виконання  Постанови  Кабінету  Міністрів  
цкраїни  від  15 грудня  2010 року  №  1132 «Про  затвердження  Порядку  перерахування  
міжбюджетних  трансфертів», здійснювати  відокремлений  облік  субвенції  з  районного  
бюджету. 

4) доручити  управлінню  фінансів  районної  державної  адміністрації  привести  
проект  даного  рішення  у  відповідність  до  Закону  цкраїни  «Про  Державний  бюджет  
цкраїни  на  2019 рік» в  частині  міжбюджетних  трансфертів, а  також  доопрацювати  з  
урахуванням  додатково  наданих  пропозицій . 

18. 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  
20 грудня  2018 року  
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