
Р  

3
` 

КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Прогнозу  районного  бюджету  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2021-2022 роки  

Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Бюджетного  кодексу  України, Податкового  кодексу  України, постанови  Кабінету  
Міністрів  України  від  15.05.2019 Ns 555 «Про  схвалення  Прогнозу  економічного  і  
соціального  розвитку  України  на  2020-2022 роки» , наказу  Міністерства  фінансів  
України  від  29.03.2019 Ns 130 «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  
складання  у  2019 році  місцевих  бюджетів  на  середньостроковий  період» , листів  
Міністерства  фінансів  України  від  05.09.2019 Ns 05110-14-6/22263 «Про  
особливості  складання  проекту  місцевого  бюджету  на  2020 рік  та  прогнозу  
місцевого  бюджету  на  2021-2022 роки», від  18.10.2019 Ns 05110-14-6/26381 «Про  
обсяги  міжбюджетних  трансфертів  на  2021-2022 роки  у  розрізі  місцевих  
бюджетів» , проекту  Програми  економічного, соціального  та  культурного  розвитку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік, враховуючи  
висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Прогноз  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2021-2022 роки, що  додаеться . 

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 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N~ 656-41-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  41 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  
від  24 грудня  2019 року  Ns 656-41-VII 

Прогноз  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2021 - 2022 роки  

Загальна  частина  

Прогноз  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  розроблено  на  основі  положень  Бюджетного  кодексу  України, 
Податкового  кодексу  України, постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  
15.05.2019 N2 555 «Про  сквалення  Прогнозу  економічного  і  соціального  
розвитку  України  на  2020-2022 роки», наказу  Міністерства  фінансів  України  
від  29.03.2019 N2 130 «Про  затвердження  Методичник  рекомендацій  щодо  
складання  у  2019 році  місцевик  бюджетів  на  середньостроковий  період» , листів  
Міністерства  фінансів  України  від  05.09.2019 N2 05110-14-6/22263 «Про  
особливості  складання  проекту  місцевого  бюджету  на  2020 рік  та  прогнозу  
місцевого  бюджету  на  2021-2022 роки», від  18.10.2019 N2 05110-14-6/26381 
«Про  обсяги  міжбюджетник  трансфертів  на  2021-2022 роки  у  розрізі  місцевик  
бюджетів» , проекту  Програми  економічного, соціального  та  культурного  
розвитку  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік. 

Метою  середньострокового  бюджетного  прогнозування  е  створення  
діевого  меканізму  управління  бюджетним  процесом, встановлення  зв'язку  між  
стратегічними  цілями  та  можливостями  бюджету  у  середньостроковій  
перспективі, забезпечення  прозорості, передбачуваності  та  послідовності  
бюджетної  політики . 

Прогноз  включае  індикативні  прогнозні  показники  економічного  
і  соціального  розвитку  району, районного  бюджету  за  основними  видами  
докодів, видатків, кредитування  і  фінансування, взаемовідносин  районного  
бюджету  з  державним  та  обласним  бюджетами, іншими  місцевими  бюджетами  
району. 

На  середньострокову  перспективу  основними  завданнями  е: 
здійснення  подальшик  кроків  у  напрямі  впровадження  реформи  місцевого  

самоврядування , децентралізації  управління  бюджетними  коштами  та  
підвищення  рівня  самостійності  органів  місцевого  самоврядування ; 

підвищення  ефективності  управління  бюджетними  коштами  шляком  
застосування  діевик  методів  економії  бюджетник  коштів, здійснення  
оптимізації  витрат  головник  розпорядників  коштів  місцевик  бюджетів  шляком  
виключення  непріоритетник  та  неефективник  витрат, насамперед  тик, що  не  



забезпечують  виконання  основник  функцій  і  завдань  відповідного  головного  
розпорядника  коштів  та  подальшої  оптимізації  бюджетник  програм; 

забезпечення  стабільного  функціонування  бюджетник  установ  та  
виконання  закодів, передбаченик  місцевими  бюджетними  програмами; 

вжиття  діевик  закодів  щодо  трансформування  мережі  бюджетник  установ  в  
установи  нового  типу, спроможні  надавати  якісні  послуги  на  рівні  
европейськик  стандартів; 

запровадження  ефективник  закодів  з  енергозбереження  в  бюджетник  
установак  і  закладак; 

визначення  та  виконання  завдань  соціально-економічного  розвитку  району  
з  вракуванням  їк  пріоритетності . 

Прогноз  докодів  районного  бюджету  на  2021-2022 роки  сформовано  з  
уракуванням  очікуваної  активізації  економічної  діяльності  на  тлі  створення  
сприятливик  умов  для  надкодження  інвестицій . 

Індикативні  прогнозні  показники  районного  бюджету  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2021 та  2022 роки  е  основою  для  
складання  головними  розпорядниками  бюджетник  коштів  планів  своеї  
діяльності  та  формування  показників  проекту  бюджету  на  середньострокову  
перспективу. 

ПРОГНОЗНІ  ПОКАЗНИКИ  
економічного  і  соціального  розвитку  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  у  2020-2022 роках  

№ 
 

Одиниця  2020 рік  2021 рік  2022 рік  
Назва  показника  

з/п  виміру  

1 2 3 5 б  7 
Обсяг  реалізованої  промислової  24 530 205,4 

1 продукції  у  відпускних  цінах  тис. грн. 25 511 413,60 26 786 984,20 

підприемств  
Обсяг  реалізації  продукції  с/г  114 576,3 

2 підприемствами  всіх  форм  
тис.грн  118 013,60 122 734,15 

власності  як  рослинництва  так  і  
тваринництва  
Обсяг  виробленої  будівельної  1 704 085.- 

, продукції  підрядними  та  
тис.грн. 1772 248,8 1 860 861,2 

ремонтними  організаціями  
району  

4 Обсяг  реалізованих  послуг  тис.грн. 4 199 728,1 4 325 719,9 4 498 748,7 
16 416 226,3 

5 Обсяг  роздрібного  товарообігу  тис. грн. 17 237 0376 18 271259,85 

Обсяг  освоених  капітальних  6 631 478,9 
б тис. грн. 6 869 738,5 7 241 574,9 

інвестицій  
Обсяг  прямих  іноземних  тис. дол. 170 131,8 

7 інвестиція  США  
175 235,8 182 245,2 
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8 Зареестровано  юридичних  осіб  осіб  13 417 13 819,5 14 372,2 

Зареестровано  фізичних  осіб  - 16 899 
9 осіб  17 405,9 18 102,1 

підприемців  
12 306 

10 Надано  соціальну  допомогу  
сімей  12 404 12 503 

тис. грн. 238 028 245 168,8 254 975,5 

Середньомісячна  зарплата  12 695 
11 грн. 13 075,8 13 598,8 

штатного  працівника  

12 Обсяг  експорту  товарів  
тис.дол. 184 581,4 

193 81о,5 2о5 439,1 
США  

13 Обсяг  lмпорту  товарlв  
тис.дол. 1 222 787,3 

1 259 470,9 1 309 849,7 
США  

Доходи  загального  фонду  2 575 441,2 
14 

зведеного  бюджету  
тис. г  н  р  2 755 722,1 2 948 622,6 

681 635,1 
Введення  в  експлуатацію  житла  

15 
за  рахунок  усіх  джерел  

кв.м  715 716,8 758 659,8 фінансування  (загальної  площі  
житла) 

*- згідно  розрахункових  показників  Міністерства  фінансів  України. 

Основні  індикативні  прогнозні  показники  районного  бюджету  

Прогноз  районного  бюджету  на  2021-2022 роки  базуеться  на  принципах  
збалансованості , об1р̀унтованості, ефективності  та  результативності . 

Під  час  розрахунку  індикативних  прогнозних  показників  видатків  
районного  бюджету  на  2021-2022 роки  враховано  основні  прогнозні  
макропоказники  економічного  і  соціального  розвитку, що  впливають  на  
видаткову  частину  районного  бюджету, підвищення  розмірів  державних  
соціальних  стандартів  тощо. 

Мінімальна  зарплата  та  соціальні  стандарти: 

Показники  2020 рік  2021 рік  2022 рік  
Мінімальна  заробітна  плата: 
- з  1 січня  року  

4 723 5 003 5 290 
(гривні) 
- темпи  росту  

13,2 5,9 5,7 
(відсоток) 
Посадовий  оклад  працівника  І  тарифного  
розряду  Единої  тарифної  сітки: 
- з  1 січня  року  

2 102 2 270 2 445 
(гривні) 
- темпи  росту  

9,4 8,0 7,7 
(відсоток) 

~ 



Середньострокове  прогнозування  районного  бюджету  на  2021-2022 роки  
застосовуеться  з  метою  досягнення  такик  результатів : 

- зміцнення  фінансової  спроможності  районного  бюджету; 

- поліпшення  адміністрування  місцевик  податків  і  зборів  та  забезпечення  
позитивної  динаміки  їк  надкоджень; 

- спрощення  процесу  управління  бюджетними  коштами; 

- визначення  і  дотримання  чіткик  пріоритетів  у  сфері  видатків  районного  
бюджету  з  метою  підвищення  стандартів  життя  і  рівня  добробуту  громадян; 

- підвищення  ефективності  та  прозорості  використання  бюджетник  
ресурсів  з  уракуванням  принципу  гендерної  рівності; 

- удосконалення  системи  результативник  показників  у  рамкак  застосування  
програмно-цільового  методу  під  час  складання  та  виконання  районного  
бюджету  з  метою  підвищення  якості  надання  послуг  у  відповідник  сферак; 

- підвищення  відповідальності  головник  розпорядників  бюджетник  коштів  
за  ефективне  та  раціональне  використання  бюджетник  коштів, посилення  
бюджетної  дисципліни  та  контролю  за  витратами  бюджету. 

Основні  індикативні  показники  районного  бюджету  Киево- 
Святошинського  району  

грн  

Показник  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  
Загальний  фонд  

Доходи  (з  
трансфертами) 

2 222 186 335,69 1 960 923 560,00 2 055 157 400,00 2 181 766 000,00 

Видатки  (з  
1 900 999 988 79 1 951 923 560 00 

2 026 309 795,00 2 151 362 972,00 

трансфертами) 
Кредитування  усього, 
у  тому  числі: 

- надання  кредитів  з  
бюджету  
- повернення  кредитів  
до  бюджету  

Фінансування  
(дефіцит  "-" / 448 807 071,80 9 000 000,00 28 847 605,00 30 403 028,00 

профіцит  "+") 
Спеціальний  фонд  

Доходи  (з  
трансфертами) 

24 959 668,00 15 752 300,00 16 612 494,00 17 704 979,00 

Видатки  (з  
483 629 868 30 24 752 300 00 

45 460 099,00 48 108 007,00 

трансфертами) 

П  



Кредитування  усього, 
у  тому  числі : 

- надання  кредитів  з  
бюджету  
- повернення  кредитів  
до  бюджету  

Фінансування  
(дефіцит  "-"/ профіцит  448 807 071,80 9 000 000,00 28 847 605,00 30 403 028,00 

+ ) 

Разом  
Доходи  (з  
трансфертами) 2 247 146 003,69 1 976 675 860 00 2 071 769 894 00 2 199 470 979 00 

Видатки  (з  
2 384 629 857,09 1 976 675 860 00 

2 071 769 894,00 2 199 470 979,00 

трансфертами) 
Кредитування  усього, 
у  тому  числі : 

- надання  кредитів  з  
бюджету  
- повернення  кредитів  
до  бюджету  

Фінансування  
(дефіцит  "-" / -448 807 071,80 -9 000 000,00 -28 847 605,00 -30 403 028,00 

профіцит  "+") 

Дохідна  спроможність  районного  бюджету  

Прогноз  докодів  районного  бюджету  на  2021-2022 роки  розроблено  з  
уракуванням  закодів, спрямованик  на  реалізацію  бюджетно-податкової  
політики, впровадження  економічник  реформ  з  метою  встановлення  
сприятливик  умов  для  ведення  бізнесу, оптимізації  інвестиційник  процесів  
шляком  створення  умов  взаемодії  інвесторів  з  районом, посилення  позитивник  
тенденцій  в  усік  сферак  економіки  району  на  основі  норм  чинного  
Податкового  і  Бюджетного  кодексів  України  та  іншик  законодавчик  актів  із  
вракуванням  подальшої  децентралізації . 

Пріоритетними  завданнями  податкової  політики  на  середньострокову  
перспективу, спрямованими  на  подальше  економічне  зростання, е: 

- розширення  бази  оподаткування; 
- забезпечення  стабільності  податкової  системи, спрямованої  на  

підвищення  ефективності  податкового  адміністрування , в  тому  числі  місцевик  
податків  і  зборів; 

- мінімізація  можливостей  для  зловживань . 
Це  може  бути  досягнуто, в  тому  числі  в  результаті  запровадження  

податкового  контролю  за  відповідністю  докодів  і  витрат  громадян; закодів, 
спрямованик  на  легалізацію  виплати  заробітної  плати; подальше  зниження  
податкового  навантаження  на  заробітну  плату  з  метою  збільшення  її  розміру, в  
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тому  числі  шляком  попередження  випадків  її  свідомого  заниження  
роботодавцями, надання  податкової  соціальної  пільги. 

Доходи  районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  на  2019- 
2022 роки  в  розрізі  основних  показників  

грн  
Показник  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  

Загальний  обсяг  
доходlв, усього  у  2 247 146 003,69 1 976 675 860,00 2 071769 894,00 2 199 470 979,00 

тому  числі: 

міжбюджетні  
трансферти, усього  з  1 006 200 402,00 458 639 900,00 518 288 600,00 552 855 300,00 

них: 

Дотації  з  державного  
бюджету  місцевим  35 237 827,00 20 836 100,00 0,00 0,00 

бюджетам  

Субвенції  з  
державного  бюджету  950 389 575,00 508 045 160,00 518 288 600,00 552 855 300,00 

місцевим  бюджетам  

податкові  
надходження, 1 225 670 001,69 1 419 952 100,00 1 533 455 400,00 1 625 400 700,00 

усього  з  них: 

Податок  та  збір  на  
доходи  фізичних  осіб  

1 224 170 001,69 1 418 413 900,00 1 531 887 000,00 1 623 800 200,00 

Податок  на  nрибуток  
nідnриЕмств  200 000,00 211 300,00 215 000,00 220 000,00 

Рентна  nлата  та  
nлата  за  використання  
інших  nриродних  

1 300 000,00 1 326 900,00 1 353 400,00 1 380 500,00 

ресурсів  
неподаткові  
надходження, 15 275 600,00 19 002 500,00 20 025 894,00 21 214 979,00 

усього  з  них: 
Частина  чистого  
nрибутку  (доходу) 
державних  або  
комунальних  унітарних  
nідnриемств  та  ік  
об'еднань, що  
вилучаеться  до  
відnовідного  бюджету, 40 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 
та  дивіденди  (дохід), 
нараховані  на  акції  
(частки) госnодарських  
товариств, у  
статутних  каnіталах  
яких  е  державна  або  
комунальна  власність  



Надходження  коштів  ві  
відшкодування  втрат  
сільськогосnодарського  і  450 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

лісогосnодарського  
виробництва  
Адміністративний  збір  
за  nроведення  
державної  рееетрації  
юридичних  осіб, 
фізичних  осіб  - 677 000,00 1 000 000,00 1 105 000,00 1 160 300,00 

nідnриемців  та  
громадських  
формуван  ь  

Плата  за  надання  
інших  
адміністративних  1 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

nослуг  

Адміністративний  збір  
за  державну  рееетраці  
речових  nрав  на  нерухом  980 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 
майно  та  ік  обтяжень  

Плата  за  скорочення  
термінів  надання  nослуг  
у  ефері  державної  
рееетраціїречових  nрав  
на  нерухоме  майно  та  ік  
обтяжень  і  державної  

90 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

реестрації  юридичних  
осіб, фізичних  осіб  - 
nідnриемців  та  
громадських  формувань  
Орендна  nлата  за  водні  
об  екти  ('тк  частини), щ  
надаються  в  
користування  на  умовах  
оренди  Радою  міністрів  
Автономної  Ресnубліки  

30 000,00 45 500,00 50 000,00 55 000,00 
Крим, обласними, 
районними, Киівською  
та  Севастоnольською  
міськими  державними  
адміністраціями , 
місцевими  радами  
Власні  надходження  
бюджетних  установ  10 658 100,00 is 252 300,00 16 і  і2 494,00 17 204 979,00 

інші  доходи, усього  з  
650 000,00 671700,00 725 400,00 761700,00 

НИХ: 

Відновлення  касових  
видатків  650 000,00 671 700,00 725 400,00 761 700,00 



На  2019 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  з  
уракуванням  внесеник  змін  по  докодак  затверджений  у  обсязі  2 247 146 003,69 
грн, у  тому  числі  дотація  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  у  сумі  
35 237 827,00 грн, субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  - 
950 389 575,00 гривні. 

Із  загального  обсягу  бюджету  докоди  загального  фонду  затверджені  в  сумі  
2 222 186 335,69 грн, спеціального  фонду  - 24 959 668,00 гривень . 

У  проекті  на  2020 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  по  
докодак  плануеться  затвердити  у  обсязі  1 976 675 860,00 грн, що  на  
270 470 143,69 грн, або  на  12,0% менше  ніж  у  2019 році, у  тому  числі  дотація  з  
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  у  сумі  20 836 100,00 грн., що  на  
14 401 727,00 грн, або  на  40,9% менше, ніж  у  2019 році, субвенції  з  державного  
бюджету  місцевим  бюджетам  - 508 045 160,00 грн, що  на  442 344 415,00 грн, 
або  на  53,5% менше, ніж  у  2019 році. 

Із  загального  обсягу  бюджету  докоди  загального  фонду  плануеться  
затвердити  в  сумі  1 960 923 560,00 грн, що  на  261 262 775,69 грн, або  на  
11,8 % менше  ніж  у  2019 році, спеціального  фонду  - 15 752 300,00 грн, що  на  
9 207 368,00 грн, або  на  63,1 % менше, ніж  у  2019 році. 

На  2021 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  по  докодак  
прогнозуеться  в  обсязі  2 071 769 894,00 грн, що  на  95 094 034,00 грн, або  на  4,8 
% більше, ніж  у  2020 році, у  тому  числі  дотації  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  не  прогнозуються„ субвенції  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  - 518 288 600,00 грн, що  на  1 458 387 260,00 грн, або  на  
73,8% менше  ніж  у  2020 році. 

Із  загального  обсягу  бюджету  докоди  загального  фонду  прогнозуються  в  
сумі  1 536 868 800,00 грн, що  на  424 054 760,00 грн, або  на  21,6 % менше  ніж  у  
2020 році, спеціального  фонду  - 16 612 494,40 грн, що  на  860 194,00 грн, або  на  
5,5% більше  ніж  у  2020 році. 

На  2022 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  по  докодак  
прогнозуеться  у  обсязі  2 199 470 979,00 грн, що  на  127 701 085,00 грн, або  на  
6,2 % більше  ніж  у  2021 році, у  тому  числі  дотації  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  не  прогнозуються, субвенції  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам  - 552 855 300,00 грн, що  на  34 566 700,00 грн, або  на  6,7% 
більше  ніж  у  2021 році. 

Із  загального  обсягу  бюджету  докоди  загального  фонду  прогнозуються  в  
сумі  1 628 910 700,00 грн, що  на  92 041 900,00 грн, або  на  6 % більше, ніж  у  
2021 році, спеціального  фонду  - 17 704 979,00 грн, що  на  1 092 485,00 грн, або  
на  6,6 % більше, ніж  у  2021 році. 

~ 
и  



Фінансове  забезпечення  пріоритетних  напрямів  розвитку  

Прогнозні  показники  видатків  районного  бюджету  на  2021-2022 роки  
розроблено  на  основі  показників  докідної  частини  районного  бюджету  та  
подальшого  підвищення  мінімальник  соціальник  стандартів . 

У  прогнозник  показникак  враковані  вимоги  статті  77 Бюджетного  кодексу  
України  щодо  забезпечення  в  першочерговому  порядку  потреби  в  коштак  на  
оплату  праці  працівників  бюджетник  установ, на  проведення  розракунків  за  
електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний  газ  та  
послуги  зв'язку, які  споживаються  бюджетними  установами . 

Видатки  та  надання  кредитів  районного  бюджету  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  за  функціональною  ознакою  

на  2019-2022 роки  
грн  

Код  ТП  
Найменування  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  

КВК  МБ  

Державне  
0100 3 1 697 700,00 18 544 300,00 19 740 670,00 2 1 054 677,00 

управління  
1000 Освіта  748 430 132,40 778 359 110,00 869 921 755,00 946 594 963,00 

2000 Охорона  здоров 'я  344 921 834,00 277 751 400,00 282 327 852,00 301 698 731,00 

Соціальний  захист  
3000 та  соціальне  430 191 018,69 29 364 500,00 30 386 500,00 31 515 550,00 

забезпечення  
Культура  і  

4000 32 753 23(),()() 22 562 200,00 30 575 868,()() 32 765 і78,()() 
мистецтво  
Фізична  культура  

5000 14 506 000,00 14 806 300,00 15 926 844,00 17 156 944,00 
і  спорт  
Інші  видатки  781 640 058,00 834 288 050,00 821 890 405,00 847 684 936,00 

8700 Резервний  фонд  489 884,()() 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Х  УСього  2 384 629 857,09 1 976 675 860,00 2 071 769 894,00 2 199 470 979,00 

На  2019 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  з  уракуванням  внесеник  змін  по  видаткак  затверджений  у  обсязі  
2 384 629 857,09 гривень . 

Із  загального  обсягу  бюджету  видатки  загального  фонду  затверджені  в  
сумі  1 900 999 988,79 грн, спеціального  фонду  - 483 629 868,30 гривень . 

На  фінансування  установ  соціально-культурної  сфери  передбачено  
1 570 802 215,09 грн, у  тому  числі  на  утримання : 

- установ  освіти  - 748 430 132,40 грн; 
- установ  окорони  здоров 'я  - 344 921 834,00 грн; 
- установ  культури  і  мистецтва  - 32 753 230,00 рн; 
- установ  фізичної  культури  і  спорту  - 14 406 000,00 грн; 
- установ  соціального  закисту  та  соціального  забезпечення  - 

430 191 018,69 гривень . 

~ 



У  проекті  на  2020 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  по  видаткак  плануеться  затвердити  у  обсязі  1 976 675 860,00 
грн, що  на  407 953 997,09 грн, або  на  17,1 % менше  ніж  у  2019 році. 

Із  загального  обсягу  бюджету  видатки  загального  фонду  плануються  в  
сумі  1 951 923 560,00 грн, що  на  50 923 571,21 грн, або  на  2,7 % більше  ніж  у  
2019 році, спеціального  фонду  - 24 752 300,00 грн, що  на  
458 877 568,30 грн. менше  2019 року. 

На  фінансування  установ  соціально-культурної  сфери  плануеться  
передбачити  1 122 843 510,00 грн, що  на  381 121 344,91 грн, або  на  28,5 % 
менше  ніж  у  2019 році, в  тому  числі  на  утримання : 

- установ  освіти  - 778 359 110,00 грн, що  на  29 928 977,60 грн, або  на  4 % 
більше  ніж  у  2019 році; 

- установ  окорони  здоров 'я  - 277 751 400,00 грн, що  на  67 170 434,00 
грн, або  на  19,5 % менше  ніж  у  2019 році; 

- установ  культури  і  мистецтва  - 22 562 200,00 грн, що  на  10 191 030,00 
грн, або  на  31,1 % менше  ніж  у  2019 році; 

- установ  фізичної  культури  і  спорту  - 14 806 300,00 грн, що  на  
300 300,00 грн, або  на  2,1 % більше  ніж  у  2019 році; 

- установ  соціального  закисту  та  соціального  забезпечення  - 
29 364 500,00 грн, що  на  400 826 518,69 грн, менше  ніж  у  2019 році. 

На  2021 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  по  видаткак  прогнозуеться  в  обсязі  2 071 769 894,00 грн, що  на  
95 094 034,00 грн, або  на  4,8 % більше  ніж  у  2020 році. 

Із  загального  обсягу  бюджету  видатки  загального  фонду  прогнозуються  в  
сумі  2 026 309 795,00 грн, що  на  74 386 235,00 грн, або  на  3,8 % більше  ніж  у  
2020 році, спеціального  фонду  - 45 460 099,00 грн, що  на  20 707 799,00 грн, або  
на  83,7 % більше  ніж  у  2020 році. 

На  фінансування  установ  соціально-культурної  сфери  прогнозуеться  
передбачити  1 229 138 819,00 грн, що  на  106 295 309,00 грн, або  на  9,5 % 
більше  ніж  у  2020 році, в  тому  числі  на  утримання : 

- установ  освіти  - 869 921 755,00 грн, що  на  91 562 645,00 грн, або  на  11,8% 
більше  ніж  у  2020 році; 

- установ  окорони  здоров 'я  - 282 327 852,00 грн, що  на  
4 576 452,00 грн, або  на  1,6 % більше  ніж  у  2020 році; 

- установ  культури  і  мистецтва  - 	30 575 868,00 грн, що  на  
8 013 668,00 грн, або  на  35,5 % більше  ніж  у  2020 році; 

- установ  фізичної  культури  і  спорту  - 15 926 844,00 грн, що  на  
1 120 544,00 грн, або  на  7,6 % більше  ніж  у  2020 році; 

- установ  соціального  закисту  та  соціального  забезпечення  - 
30 386 500,00 грн, що  на  1 022 000,00 грн, або  на  3,5 % більше  ніж  у  2020 році. 

На  2022 рік  районний  бюджет  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  по  видаткак  прогнозуеться  в  обсязі  2 199 470 979,00 грн, що  на  
127 701 085,00 грн, або  на  6,2% більше  ніж  у  2021 році. 
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Із  загального  обсягу  бюджету  видатки  загального  фонду  прогнозуються  в  
сумі  2 151 362 972,00 грн, що  на  125 053 177,00 грн, або  на  6,2 % більше  ніж  у  
2021 році, спеціального  фонду  - 48 108 007,00 грн, що  на  
2 647 908,00 грн, або  на  5,8 % більше  ніж  у  2021 році. 

На  фінансування  установ  соціально-культурної  сфери  прогнозуеться  
передбачити  1 329 731 366,00 грн, що  на  100 592 547,00 грн, або  на  8,2 % 
більше  ніж  у  2021 році, в  тому  числі  на  утримання : 

- установ  освіти  - 946 594 963,00 грн, що  на  76 673 208,00 грн, або  на  
8,8 % більше  ніж  у  2021 році; 

- установ  окорони  здоров 'я  - 301 698 731,00 грн, що  на  
19 370 879,00 грн, або  на  6,9 % більше  ніж  у  2021 році; 

- установ  культури  і  мистецтва  - 32 765 178,00 грн, що  на  
2 189 310,00 грн, або  на  7,2 % більше  ніж  у  2021 році; 

- установ  фізичної  культури  і  спорту  - 17 156 944,00 грн, що  на  
1 230 100,00 грн, або  на  7,7 % більше  ніж  у  2021 році; 

- установ  соціального  закисту  та  соціального  забезпечення  - 
31 515 550,00 грн, що  на  1 129 050,00 грн, або  на  3,7 % більше  ніж  у  2021 році. 

Видатки  та  надання  кредитів  головних  розпорядників  коштів  
районного  бюджету  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

на  2019-2022 роки  
грн  

Найменування  
головного  

КВК  розпорядника  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  
коштів  місцевого  

бюджету  

01 Районна  рада  33 426 900,00 17 919 800,00 19 116 170,00 20 430 177,00 

Районна  державна  
02 адмінстрація  368 232 750,00 287 215 900,00 295 358 552,00 314 729 433,00 

Відділ  освіти  
06 райдержадміністрації  705 552 611,43 722 293 910,00 814 713 149,00 885 843 039,00 

Управління  

08 соціального  захисту  416 398 278,69 17 882 800,00 19 476 560,00 21 223 111,00 
населення  

Відділ  культури, 
національностей  та  

10 релігій  91 273 200,00 96 075 400,00 104 353 018,00 113 315 745,00 

райдержадміністрації  

Сектор  молоді  та  

11 
спорту • 

4 406 290 97 000 000 
 

000 
райдержадміністрації  



Відділ  
24 агропромислового  450 00000 000 000 000 

розвитку  

Управління  фінансів  
37 райдержадміністрації  7б4 889 82б  00 835 288 050 00 818 752 445 00 843 929 474 00 

Х  Усього  
2 384 629 857,09 1 976 675 2 071 769 2 199 470 979,00 

860,00 894,00 

Міжбюджетні  відносини  

Пріоритетом  бюджетної  політики  у  2021-2022 рокак  стане  реформування  
міжбюджетник  відносин  з  метою  запровадження  середньострокового  
бюджетного  планування  та  підвищення  ефективності  використання  бюджетник  
коштів . 

Законом  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2020 рік» 
районному 	бюджету  передбачено  обсяг  реверсної  дотації  в  сумі  
203 491 000,00 грн, що  на  19 420 800,00 грн, або  на  10,б°/о  більше  обсягу  2019 
року. 

На  2021 рік  обсяг  реверсної  дотації  прогнозуеться  на  16,8 % більше  
порівняно  з  2020 роком  і  становитиме  237 710 200,00 грн, на  2022 рік  - на  
18,7% більше  порівняно  з  2021 роком  і  становитиме  282 113 300,00 гривень . 

Прогнозні  показники  міжбюджетних  трансфертів  до  державного  
бюджету  з  районного  бюджету  на  2021 та  2022 роки  

грн  

Показник  2021 рік  2022 рік  
Реверсна  дотація  237 710 200,00 282 113 300,00 

У  проекті  районного  бюджету  на  2020 рік  плануеться  затвердити  
міжбюджетні  трансферти  з  державного  бюджету  у  обсязі  528 881 260,00 грн, 
що  на  453 068 956,00 грн, або  на  54,2 % менше  ніж  у  2019 році, у  тому  числі  
дотації  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  у  сумі  20 836 100,00 грн, що  
на  14 401 727,00 грн, або  на  59,1 °/о  менше  ніж  у  2019 році, субвенції  з  
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  - 508 045 160,00 грн, що  на  
438 667 229,00 грн, або  на  46,1 % менше  ніж  у  2019 році. 

На  2021 рік  районному  бюджету  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  прогнозуються  міжбюджетні  трансферти  з  державного  бюджету  у  
обсязі  518 288 600,00 грн. - освітня  субвенція, що  на  10 592 660,00 грн, або  на  
9,8 °/о  менше  ніж  у  2020 році. 

На  2022 рік  районному  бюджету  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  прогнозуються  міжбюджетні  трансферти  з  державного  бюджету  у  
обсязі  552 855 300,00 грн. - освітня  субвенція  що  на  34 566 700,00 грн, або  на  
6,7 % більше  ніж  у  2021 році. 

12 



Прогнозні  показники  міжбюджетних  трансфертів  районному  
бюджету  з  державного  бюджету  на  2021 та  2022 роки  

грн  
Показник  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  

Міжбюджетні  
трансферти 	з  
державного  бюджету, з  981 950 216,00 528 881 260,00 518 288 600,00 552 855 300,00 

иих: 
Дотації  з  державного  
бюджету 	місцевим  35 237 827,00 20 836 100, 00 0,00 0,00 
бюджетам  

Субвенції 	з  
державного  бюджету  946 712 389,00 508 045 160,00 518 288 600,00 552 855 300,00 
місцевим  бюджетам  

Начальник  управління  фінансів  
Киево-Святошинської  РДА 	 Н.М.Краснощокова  
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