
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради 
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ  „Про районний бюджет  

Києво-Святошинського району на 2011 рік” 
(із наступними змінами) 

 
 

           Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21.05.1997 року № 
280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” (з наступними змінами), частини 5 статті 
23 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Київської обласної ради від 28.12.2011 року 
№ 245-14-VІ районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
          І.  Внести  наступні  зміни  до  рішення   районної  ради   від  30.12.2010  року  № 36-
03-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік» (із наступними 
змінами):  
          1.1. Абзац перший пункту 1 рішення викласти у наступній редакції: 
           -  «Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 
440627,8  тис.грн.,  у  тому  числі  субвенції  з  державного  бюджету   у  сумі  212677,7 
тис.грн., кошти, що передаються з місцевих бюджетів до районного бюджету у сумі 27155,7 
тис.грн., дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 32555,3 тис.грн., 
додаткові дотації з державного бюджету  4841,1 тис.грн., інші додаткові дотації 40,0 тис.грн., 
інші субвенції 1591,6 тис.грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів 380,0 тис.грн.» (додаток № 1).  
           1.2. У абзаці другому пункту 1 рішення цифру «420708,7» замінити цифрою 
«421490,9». 
           1.3. У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «452065,8» замінити цифрою 
«452847,9». 
           1.4. У абзаці другому пункту 2 рішення цифру «380357,5» замінити цифрою 
«381139,6». 
           2. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, 
що додається.  
          ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради 
з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку (голова комісії – Починков Д.О.). 

 

                      Голова ради                             В.В. Луцюк 
 

м. Київ 
28 грудня 2011 року 
№ 171-14-VІ 



Додаток № 1 

(тис.грн.)

разом 
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 154806,2 154806,2

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 154806,2 154806,2
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 154706,2 154706,2
11010100 Податок з доходів найманих працівників 138631,3 138631,3
11010200 Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 1245,6 1245,6
11010300 Податок з доходів найманих на дивіденди та роялті 540,0 540,0
11010400 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 140,6 140,6

11010600
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших 
розіграшів, виграшів в азартні ігри 18,5 18,5

11010700 Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів 0,3 0,3
11010800 Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 5949,5 5949,5
11011100 Податок з доходів фізичних осіб від  інших видів діяльності 5157,1 5157,1

11011200
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна т надання нерухомості в оренду (суборенду), 
житловий найм (піднайм) 2815,5 2815,5

11011300 Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна т надання рухомого майна в оренду (суборенду) 19,8 19,8

11011400
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, 
коштів, майнових чи немайнових прав 188,0 188,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 100,0 100,0
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 100,0 100,0

20000000 Неподаткові надходження 800,4 5485,8 0,0 6286,2

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 300,0 300
21050000 Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 350,0 350
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 500,0 500,0
22010300 Реєсраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців 150,4 150,4
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4985,8 4985,8

Разом доходів 155606,6 5485,8 0 161092,4
 

40000000 Офіційні трансферти 265884,3 13651,1 380,0 279535,4
41000000 Від органів державного управління 66115 486 380 66601,0
41010600 Кошти, що надходять з інших бюджетів 27155,7 27155,7
41020100 Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 32555,3 32555,3

До рішення Києво-Святошинської районної ради 

 Доходи районного бюджету Києво-Святошинського району на 2011 рік

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією загальний фонд
спеціальний фонд

разом

 від 28.12.2011 року № 171-14-VІ



41020900 Інші додаткові дотації 40,0 40,0
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 145,0 145,0

41021100
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, 
швидкої та невідкладної медичної допомоги 324,4 324,4

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням 
рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого 
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули 
освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 4371,7 4371,7

41021700
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних 
працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу 37,3 37,3

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 380,0 380,0 380,0
41035000 Інші субвенції 1485,6 106,0 1591,6

41030000 Субвенції 199769,3 13165,1 0,0 212677,7

41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,малозабезпеченим сім'ям 
та  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 83680,3 83680,3

41030800

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

27142,1 27142,1

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг 
на одержання ліків, зубопротезування, 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 
компенсацію  за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5805,4 5805,4

41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та  житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,1 21,1

41034200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період 
працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа дупутатів відповідних рад, що потребують 
працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повновжень 302,7 302,7

41034500
Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 82000,0 82000,0

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним сім'ям за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу в дитячих будинках та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" 561,0 561,0

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування 13165,1 13165,1

41037000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів 256,7 256,7
Всього доходів 421490,9 19136,9 380,0 440627,8

Заступник голови районної ради В.А. Костина



 Додаток № 2 

До рішення Києво-Святошинської районної ради 

                                  від 28.12.2011 року № 171-14-VІ

                                                                                                                                                            Видатки  районного бюджету  Києво - Святошинського району на 2011 рік   

 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис.грн.)

Код  Видатки спеціаль ного фонду   

з них

код 
тимчасової 
класифіка

ції 
видатків та 
кредтуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Всього  оплата 
праці

  
комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Всього споживанн
я

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку   бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаютьс
я із 

загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціально
го фонду) 

010000 Державне управління 2084,7 821,1 220,7 120 120 0 0 0 0 0 2204,7
010116 Органи місцевого самоврядування 2084,7 821,1 220,7 120 120 2204,7

070000 Освіта 111760,6 62661,9 16832,2 4345,8 1008,4 525,0 0,0 3337,4 3337,4 2987,4 116106,4
070201 Загальноосвітні школи 98669,9 55161,1 16101,2 3787,4 450 200 3337,4 3337,4 2987,4 102457,3
070202 Вечірні (змінні) школи 1932,1 1414,8 1932,1
070303 Дитячі будинки 2151,8 641,2 211,2 2151,8
070401 Позашкільні заклади освіти 3699,8 2483,1 286,5 235 235 150 3934,8
070802 Методична робота, інші заходи по народній освіті 805,0 577,0 805
070804 Централізовані бухгалтерії 991,2 661,9 32 57,6 57,6 40 1048,8
070805 Групи по централізованому госпобслуговуванню 728,4 229 728,4
070806 Інші заклади освіти 2415 1493,8 201,3 265,8 265,8 135 2680,8
070807 Інші освітні програми 310,2 310,2

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 57,2 57,2

080000 Охорона здоров*я 80482,7 44466,7 8358,3 16278,9 2756,6 1109,5 173,3 13522,3 13280,5 13280,5 96761,6
080101 Лікарні 59416,2 32295,1 6970,4 8989,0 8989,0 8989,0 8989,0 68405,2
080209 Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 9139,2 5050,8 75,4 620,3 620,3 620,3 620,3 9759,5

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 8214,4 4910 1079,2

Разом
                                Видатки загального фонду

з них з них  з них



080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 2085,7 1323,5 125,9 5550,5 1667,5 601,7 104,8 3883 3671,2 3671,2 7636,2
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 922,0 540,2 107,4
081001 Медико-соціальні експертні комісії 1119,1 1089,1 507,8 68,5 30
081002 Інші заходи по охороні здоров*я 170 170
081004 Централізовані бухгалтерії 494,9 347,1 494,9

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та не цукровий діабет 40,3 40,3

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 116250,5 1799,6 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116250,5

090201

Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам 
, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами на житлово-комунальні послуги

14743,1 14743,1

090202

Пільги ветеранам війни,  особам які мають особливі 
трудові заслуги пред Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу 4,7 4,7

090203

Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які 
мають особливі трудові заслуги пред Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітоаним 
громадянам , які стали інвалідами внаслідок репресій або 
є пенсіонерами 

198,8 198,8

090204

Пільги ветеранам військової служби , ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України,  звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям 
Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконачої системи, 
державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих 
прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників 
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули,  померли або пропали безвісті під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу  органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали  інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

1546,7 1546,7

090207

Пільги громадянам , які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на жилово-комунальні послуги

6802,4 6802,4



090208

Пільги громадянам , які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на придбання твердого 
палива  6,0 6,0

090209
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 116,8 116,8

090210

Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини 
першої статті 77 Основ законодавства про охорону 
здоров*я , частиною четвертою статті 29 Основ 
законодавства про культуру , абзацом першим частини 
четвертої статті 57 Закону України " Про освіту", на оплату 
електроенергії , природного газу, послуг тепло- , 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

502,8 502,8

090211

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 
«Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом 
«Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про 
охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 основ 
законодавства про культуру, частиною другою статті 30 
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 
абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону 
України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива

0,8 0,8

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

938,2 938,2

090215
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

821,8 821,8

090216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива  
та скрапленого газу 1,3 1,3
Субвенція на виплату допомог сім*ям з дітьми , 
малозабезпечиним сім*ям , інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 83680,3 83680,3

090302 Допомога у зв*язку з вагітністю і пологами 751,2 751,2

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 
незастрахованим матерям 13587 13587

090304 Допомога при народженні дитини 50194,7 50194,7

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 3814,1 3814,1

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5665,5 5665,5

090307 Тимчасова державна допомога дітям 443,9 443,9

090308 Допомога при усиновленні дитини 243,3 243,3

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім*ям 226,7 226,7

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям- інвалідам 8753,9 8753,9

090405
Додаткові виплати населенню на покриття витрат по 
оплаті жилово-комунальних послуг 2725,3 2725,3



090406
субсидії населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 5 5

090414

Компенсація особам, які згідно із статтею 43 та 48 
Гірничого закону  України мають право на безоплатне 
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у 
будинках, що мають центральне опалення 

3,2 3,2
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 60 60,0
090412 Інші видатки на оціальний захист 546 546,0
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 366,8 254,5 9,7 366,8

091103
соціальні програми і заходи державних оганів у справах 
молоді 60 60,0

091106 Інші видатки 144,1 144,1

091108
Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та 
оздоровлення дітей 750 750

091204
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на 
дому 2181,4 1545,1 13 2181,4

091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів 45 45

100000 Житлово-комунальне господарство 20 13165,1 13165,1 13185,1
100203 Благоустрій міста, села та селища 20 20

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії тарифам, що 
затверджувалися або погоджувалися відповідними 
органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування 13165,1 13165,1 13165,1

110000 Культура і мистецтво 13448,8 8975,1 612,5 1059,6 859 612 0 200,6 200,6 170,6 14508,4

110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистцькі 
заклади та заходи 34,0 34

110201 Бібліотеки 3220,7 2112,9 187,6 50 50 50 20 3270,7
110202 Музеї і виставки 401,3 235,6 47,2 53,6 3 50,6 50,6 50,6 454,9

110204
Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного 
типу 853,3 419,2 257 120 20 100 100 100 973,3

110205 Школи естетичного виховання 8588,4 6036,6 120,7 836 836 612 9424,4
110502 Інші культурно - освітні заклади та заходи 351,1 170,8 351,1

120000 Засоби масової інформації 150 150,0
120200 Періодичні видання (газети та журнли) 150 150,0

130000 Фізична культура і спорт 2636,6 1614,8 138,8 0 0 0 0 0 0 2636,6
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 30 30

130107
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - 
юнацьких спортивних шкіл 2562,6 1614,8 138,8 2562,6

130204
Утримання апарату управління гроадськиї фізкультурно-
спортнивних організацій (ФСТ "Колос") 44     44



150101 Капітальні вкладення 31072,9 31072,9 31072,9 31072,9 31072,9

170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв*язок, 
телекомунікації 0
та інформатика 4551,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4551,6

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом 3036,8 3036,8

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 1514,8 1514,8

180000 Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 25 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0 1035,0
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 25 25,0

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0

200000
Охорона навколишнього природного середовища та 
ядерна безпека 400,0 0,0 400,0 400,0

200200 Охорона і раціональне використання земель 400,0 400,0 400,0

210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 25 25,0

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади 7,0 7,0 7,0

250000 Видатки , не віднесені до основних груп 105 105,0
250102 Резервний фонд 105 105,0

0,0
РАЗОМ   ВИДАТКІВ 331540,5 120339,2 26185,2 67459,3 17909,1 2246,5 173,3 49550,2 48901,4 48521,4 398999,8

250203

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 288,5 288,5

250311
Дотації вирівнювання що , передаються з районних та 
міських бюджетів до селищних , сільських бюджетів 9429,1 9429,1



250312

Додаткова дотація з державного бюджетумісцевим 
бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із 
підвищенням рівня оплати праці працівників 
бюджетної сфери, в тому числі на підвищення 
посадового окладу працівника першого тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги 
випускникам вищих навчальних закладів, які 
здобули освіту за напрямами і спеціальностями 
медичного та фармацевтичного профілю 807,8 807,8

250315 Інші додаткові дотації 36,7 36,7

250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів 1600,5 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 5650,5

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на збереження середньої заробітної 
плати на період працевлаштування посадових осіб 
місцевого самоврядування з числа дупутатів 
відповідних рад, що потребують працевлаштування 
в зв'язку із закінченням строку повновжень 141 141

250404 Інші видатки 189,1 189,1

250366

Cубвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 36849,7 36849,7

250380 Інші субвенції 199 199 199,0

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських селищних, міських голів 256,7 256,7

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 381139,6 120339,2 26185,2 71708,3 18108,1 2246,5 173,3 53600,2 52951,4 52571,4 452847,9

Заступник голови районної ради  В.А. Костина



Додаток № 3 

(тис.грн.)

КВК код Назва головного розпорядника коштів

з них

Найменування коду тимчасової класифікації вадатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Районна рада 2432,3 821,1 220,7 1130,0 120,0 0,0 0,0 1010,0 1010,0 1010,0 3562,3
010116 Органи місцевого самоврядування 2084,7 821,1 220,7 120,0 120,0 2204,7

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0

250203
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 288,5 288,5

250404 Інші видатки 59,1 59,1

020 Відділ освіти райдержадміністрації 113545,4 63653,9 16856,8 4952,8 1008,4 525,0 0,0 3944,4 3937,4 3587,4 118498,2
070201 Загальноосвітні школи 98669,9 55161,1 16101,2 3787,4 450 200 3337,4 3337,4 2987,4 102457,3
070202 Вечірні ( змінні ) школи 1932,1 1414,8 1932,1
070303 Дитячі будинки 1590,8 641,2 211,2 1590,8
070401 Позашкільні заклади освіти 3699,8 2483,1 286,5 235 235 150 3934,8
070802 Методична робота , інші заходи по народній освіті 801 577 801
070804 Централізовані бухгалтерії 995,2 661,9 32 57,6 57,6 40 1052,8
070805 Групи по централізованому госпобслуговуванню 728,4 229 728,4
070806 Інші заклади освіти 2415 1493,8 201,3 265,8 265,8 135 2680,8
070807 Інші освітні програми 310,2 310,2

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років 57,2 57,2

091106  Інші видатки 144,1 144,1

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 750,0 750

130107
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл 1451,7 992 24,6 1451,7

150101 Капітальні вкладення 600 600 600 600 600

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаютьс
я із 

загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду) 

споживан
ня

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку  бюджет 
розвитку

До рішення Києво-Святошинської районної ради 

Розподіл  видатків  районного бюджету  Києво - Святошинського району на 2011 рік 
за головними розпорядниками коштів 

 Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього  оплата 
праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

Всього

 від 28.12.2011 року № 171-14-VІ 

з них з них з них 



240900
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 7 7 7

030  Центральна районна лікарня 80462,7 44466,7 8358,3 19828,9 2756,6 1109,5 173,3 17072,3 16830,5 16830,5 100291,6

080101 Лікарні 59416,2 32295,1 6970,4 8989 8989 8989 8989 68405,2
080209 Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 9139,2 5050,8 75,4 620,3 620,3 620,3 620,3 9759,5

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і 
спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 8214,4 4910 1079,2 8214,4

080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 2085,7 1323,5 125,9 5550,5 1667,5 601,7 104,8 3883 3671,2 3671,2 7636,2
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 922 540,2 107,4 922
081004 Централізовані бухгалтерії 494,9 347,1 494,9
081001 Медико-соціальні експертні комісії 1119,1 1089,1 507,8 68,5 30 1119,1
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 150,0

081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 
цукровий та не цукровий діабет 40,3 40,3

150101 Капітальні вкладення 3550 3550 3550 3550 3550

050 Управління праці та соціального захисту населення 120469,0 1799,6 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120469,0
070303 Прийомні сім'ї 561,0 561
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 20,0 20

090201

Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам , які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги

14743,1 14743,1

090202

Пільги ветеранам війни,  особам які мають особливі трудові заслуги 
пред Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4,7 4,7

090203

Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги пред Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітоаним громадянам , які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами 198,8 198,8

090204

Пільги ветеранам військової служби , ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,  
звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконачої системи, державної 
пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули,  померли або пропали безвісті під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу  органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали  інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

1546,7 1546,7

090207
Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на житлово-комунальні послуги 6802,4 6802,4

090208
Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на придбання твердого палива  6 6



090209
Інші пільги гомадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 116,8 116,8

090210

Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 
Основ законодавства про охорону здоров*я , частиною четвертою 
статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України " Про освіту", на оплату 
електроенергії , природного газу, послуг тепло- , водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

502,8 502,8

090211

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені 
частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», 
громадянам, передбачені пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 
основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону 
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива

0,8 0,8
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 938,2 938,2
090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 821,8 821,8

090216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива  та 
скрапленого газу 1,3 1,3
Субвенція на виплату допомог сім*ям з дітьми , 
малозабезпечиним сім*ям , інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 83680,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83680,3

090302 Допомога у зв*язку з вагітністю і пологами 751,2 751,2

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим 
матерям 13587 13587

090304 Допомога при народженні дитини 50194,7 50194,7
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3814,1 3814,1
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5665,5 5665,5
090307 Тимчасова державна допомога дітям 443,9 443,9
090308 Допомога при усиновленні дитини 243,3 243,3

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім*ям 226,7 226,7

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- 
інвалідам 8753,9 8753,9

090405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті 0
житлово-комунальних послуг 2725,3 2725,3

090406
субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 5 5

090414

Компенсація особам, які згідно із статтею 43 та 48 Гірничого закону  
України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові 
потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 

3,2 3,2
090412 Інші видатки по соціальному захисту населення 546 546
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 366,8 254,5 9,7 366,8
091103 соціальні програми і заходи державних оганів у справах молоді 40 40
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 40 40
091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 2181,4 1545,1 13 2181,4
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 45 45
100203 Благоустрій міста, села та селища 20 20

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремих категорій громадян 3036,8 3036,8

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті 1514,8 1514,8



110 Відділ  культури та туризму районної державної адміністрації 13398,8 8975,1 612,5 1059,6 859,0 612,0 0,0 200,6 200,6 170,6 14458,4

110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистцькі заклади та 
заходи 34,0 34

110201 Бібліотеки 3220,7 2112,9 187,6 50,0 50,0 50,0 20,0 3270,7
110202 Музеї і виставки 401,3 235,6 47,2 53,6 3,0 50,6 50,6 50,6 454,9
110204 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу 853,3 419,2 257 120,0 20,0 100,0 100,0 100,0 973,3
110205 Школи естетичного виховання 8588,4 6036,6 120,7 836,0 836,0 612,0 9424,4
110502 Інші культурно - освітні заклади та заходи 301,1 170,8 301,1

150 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 1224,9 622,8 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1224,9
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 30,0 30

130107
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл 1110,9 622,8 114,2 1110,9

130204
Утримання апарату управління гроадськиї фізкультурно-спортнивних 
організацій (ФСТ "Колос") 44,0 44

090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 20,0 20
091103 соціальні програми і заходи державних оганів у справах молоді 20,0 20

006 Районна державна адміністрація 380,0 0,0 0,0 30972,9 0,0 0,0 0,0 30972,9 30972,9 30972,9 31352,9
120200 Періодичні видання (газети та журнали) 150,0 150,0
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи) 50,0 50,0
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 25,0 25,0
250404 Інші видатки 130,0 130,0
150101 капітальні вкладення 26922,9 26922,9 26922,9 26922,9 26922,9

210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха 25,0 25,0

250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних 
проектів 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0

220  Фінансое управління РДА 49121,5 0,0 0,0 13364,1 13364,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62485,6

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або 
погоджувалися відповідними органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування 13165,1 13165,1

250311
Дотації вирівнювання , що передаються з районних бюджетів до 
сільських бюджетів 9429,1 9429,1

250312

Додаткова дотація з державного бюджетумісцевим бюджетам 
на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня 
оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на 
підвищення посадового окладу працівника першого 
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату 
допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які 
здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та 807,8 807,8

250315 Інші додаткові дотації 36,7 36,7

250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних 
проектів 1600,5 1600,5



250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
збереження середньої заробітної плати на період 
працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування 
з числа дупутатів відповідних рад, що потребують 
працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повновжень 141,0 141,0

250366

Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 36849,7 36849,7

250380 Інші субвенції 199 199 199,0

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, 
міських голів 256,7 256,7

200 Управління агропромислового розвитку 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0
200200  Охорона і раціональне використання земель 400,0 400,0 400,0

 
300 Резервний фонд 105,0 105,0

250102 Резервний фонд 105,0 105,0

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 381139,6 120339,2 26185,2 71708,3 18108,1 2246,5 173,3 53600,2 52951,4 52571,4 452847,9

   

Заступник голови районної ради В.А. Костина



Додаток № 4
до рішення Києво-Святошинської районної ради
від 28.12.2011 року № 171-14-VІ

Найменування 
адміністративно-

територіальних одиниць

Інші субвенції
інші додаткові 

дотації

Cубвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на збереження 
середньої заробітної плати 
на період працевлаштування 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з числа 
дупутатів відповідних рад, 
що потребують 
працевлащштування в 
зв'язку із закінченням строку 
повновжень

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на проведення 
виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та 
сільських селищних, міських 
голів

Додаткова дотація з 
державного бюджету на 
забезпечення виплат, 
пов’язаних із підвищенням 
рівня оплати праці 
працівників бюджетної 
сфери, в тому числі на 
підвищення посадового 
окладу працівника першого 
тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки та виплату 
допомоги випускникам 
вищих навчальних закладів, 
які здобули освіту за 
напрямами і 
спеціальностями медичного 
та фармацевтичного напряму

Субвенція іншим бюджетам 
на виконання інвестиційних 
проектів Інші субвенції Інші субвенції

Субвенція іншим бюджетам 
на виконання інвестиційних 
проектів

сума щоденний сума щоденний  
норматив норматив  

відрахувань відрахувань
загальний фонд спецільний фонд

        МІСЬКІ
Боярська 5875,7 31,8 17047,8 188,4 1000,0 230
Вишнева 8869,3 39,5 1801,9 41,2 256,7 212,9 99,0 461,3

40
      СЕЛИЩНА
Чабанівська 364,5 12,35 55,7

      СІЛЬСЬКІ
Білогородська 557,5 0,29 36,6
Бобрицька 3,7 0,00 26,9 2
Бузівська 685,0 0,36 15,7
Віта-Поштова 58,2 0,03 0,4
Гатненська 212,2 0,11 9,6 5
Гореницька 27,9 3,55 10000,0 36
Горенська 1063,6 0,55 17,1 12,6
Дмитрівська 228,2 18,43 25,7 44,5
Забірська 975,6 0,51 13,5 15,9 100
Княжицька 872,5 59,06 10,3
Крюківщинська 626,7 0,33 13,7 16,5
Лісниківська 78,9 0,04 2,8
Личанська 421,3 0,17 36,7 6 2757,0
Мироцька 324,8 0,17 3,1
Мих.Рубежівська 743,5 0,39 12,8 70
Музичанська 692,2 0,36 9,3 93,0 5
Малютянська 141,1 0,07
Петрівська 215,6 20,63 23,9
Петрушківська 139,3 72,09 0,9 200,0
П.П.Борщагівська 6668 79,64 15,7 205,3 330
Соф.Борщагівська 3894,7 81,24 42,3 19,7 245,0 50,0
Тарасівська 1384,7 0,72 24,1 26
Ходосівська 443,2 0,23 13,5 10
Хотівська 195,3 0,10 8000,0 16,3 77,5
Шпитьківська 821,6 0,43 24,2 49,5

Київська обласна рада 1600,5
Всього 9429,1 4,9 27155,7 40,6 1600,5 36,7 36849,7 141,0 256,7 807,8 4050,0 199,0 1485,6 380,0

 
Заступник голови районної ради В.А. Костина

Кошти, що передаються 
до районного бюджету

Показники
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2011 рік

                                                                                                                                                            тис.грн.

Дотація вирівнювання
з районного бюджету

Кошти, що передаються
до районного бюджету

 
Кошти, що передаються з районного бюджету

спецільний фондзагальний фонд загальний фонд



Додаток № 5
До рішення Києво-Святошинської районної ради
від 28.12.2011 року № 171-14-VІ

тис.грн.

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів -40351,30 52739,80 52571,40 12388,50

208100 на початок року 13444,00 4298,10 168,50 17742,10
208200 на кінець року 1223,90 4129,70 0,10 5353,60

208400

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

-52571,40 52571,40 52571,40 0,00

Всього за типом кредитора -40351,30 52739,80 52571,40 12388,50

600000 Фінансування за активними 
операціями -40351,30 52739,80 52571,40 12388,50

602100 на початок року 13444,00 4298,10 168,50 17742,10
602200 на кінець року 1223,90 4129,70 0,10 5353,60

602400

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

-52571,40 52571,40 52571,40 0,00

Всього за типом боргового 
зобов'язання -40351,30 52739,80 52571,40 12388,50

Заступник
голови районної ради В.А. Костина

Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. 
бюджет 

Разом



                                                                                                                                                                                                                                              Додаток № 6 
До рішення Києво-Святошинської районної ради  

від 28.12.2011 року № 171-14-VІ    
         

Перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету  
тис.грн. 

КВК 
 

Назва головного 
розпорядника коштів 

КТКВ КТКВ 

 
 

Назва об’єктів відповідно до проектно-
кошторисної документації, тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

(інших 
капітальних 

видатків) 

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Всього 
видатків на 
завершення 

будівництва, 
освоєння 

об’єктів на 
майбутні роки 

Разом 
видатків на 

поточний рік 

1 2 3 4 5 6 7 
006 Районна державна адміністрація     26922,9 
150101 Капітальні вкладення Будівництво та реконструкція інженерної 

інфраструктури з виготовленням проектно-
кошторисної документації (електрифікація, 
газифікація, будівництво доріг та інші) в 
адміністративних межах села Малютянка 
Києво-Святошинського району Київської 
області, в тому числі по заходах: 

    

  Будівництво газопроводів та систем 
газопостачання із виготовленням проектно-
кошторисної документації 

   10781,3 

  Будівництво об’єктів електричних мереж із 
виготовленням проектно-кошторисної 
документації 

   15632,8 

  Реконструкція вузла обліку  ГРС Глеваха    508,1 
030 Центральна районна лікарня     16830,5 
150101 Капітальні вкладення Реконструкція електромережі ЦРЛ (в тому 

числі за рахунок субвенції – 1900,0 тис.грн.) 
   1980,0 

  Реконструкція з розширенням приймального 
відділення ЦРЛ (за рахунок субвенції 900,0 
тис.грн.) 

   1570,0 

080101 Капітальні видатки Капітальний ремонт рентгенологічного 
відділення за рахунок субвенції (КЕК 2133) 

   300,0 

  Капітальний ремонт приміщень ЦРЛ (КЕК 
2133), в т.ч.: поліклініки – 300,0 тис.грн., 
приміщення ЦСВ – 300,0 тис.грн., 
приміщення для встановлення мамографа – 
300,0 тис.грн. 

   900,0 



1 2 3 4 5 6 7 
080209  Придбання обладнання (КЕК 2110)    80,5 
  Придбання обладнання (КЕК 2110) за 

рахунок субвенції з державного бюджету 
   12000,0 

020 Відділ освіти райдержадміністрації     3937,4 
150101 Капітальні вкладення  Реконструкція приміщення оздоровчого 

табору «Горбовицька Січ» 
   300,0 

  Будівництво переходу між шкільним 
приміщенням Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня (субвенція з державного бюджету) 

   300,0       

070201 Капітальні видатки Капітальний ремонт приміщень та інших 
об’єктів (КЕК 2133) (за рахунок субвенції 
2827,4 тис.грн.) 

   3137,4   

  Придбання обладнання  (КЕК 2110)    200,0 
110 Відділ культури та туризму 

райдержадміністрації 
    200,6 

110201 Капітальні видатки Поповнення бібліотечного фонду (КЕК 2110)    30,0 
  Придбання коп’ютерної техніки (2110)     20,0 
110202 Капітальні видатки Розробка проекту охорони навколишнього 

середовища 
   20,0 

  Реконструкція топкової Боярського 
краєзнавчого музею 

   30,6 

110204 Капітальні видатки Виготовлення проектної документації на 
проведення капітального ремонту (КЕК 
2133) 

   100,0 

 Всього бюджет розвитку:     47891,4 
 
 
 
                                                          Заступник голови районної ради                                                         В.А. Костина                                                                                                                                                                  



Додаток № 7 
                                                до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 від 28.12.2011 року № 171-14-VІ    
               

Перелік регіональних програм по районному бюджету Києво-Святошинського району на 2011 рік,  
виконавцями яких є установи, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 

 
 

тис.грн.  

КВК   Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 

КТКВ 

Назва головного 
розпорядника коштів, 
найменування КТКВ Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума 

001 
Районна рада 

     

250404  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед  Києво-Святошинським 
районом, здійснення представницьких та інших заходів 

59,1   59,1 

006 Районна державна 
адміністрація      

110502  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед  Києво-Святошинським 
районом, здійснення представницьких та інших заходів 

50,0  
    50,0 

120201  Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової 
інформації 150,0     150,0 

250404  Програма розвитку та функціонування комунальної установи 
«Києво-Святошинський районний Трудовий архів» 115,0   115,0  

180404 
 Програма розвитку малого підприємництва в Києво-

Святошинському районі 25,0   25,0 

250404 
 Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

клімату в Києво-Святошинському районі 15,0   15,0 

020 
Відділ освіти 
райдержадміністрації      

070807, 
091106 

 
Діти України 213,1   213,1 

070807 
 

Обдарована дитина 193,7   193,7 



 

070807 
 

Вчитель 37,5   37,5 

070807 
 

Шкільна бібліотека 10,0   10,0 

091108 
 

Програма оздоровлення дітей 750,0   750,0 

130107 
 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-

Святошинському районі  65,5    65,5 

050 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
     

081002, 
090412, 
091209 

 Турбота 631,0   631,0 

090802  Назустріч дітям 40,0   40,0 

091103  Молодь 40,0    40,0   

 
Відділ культури і 

туризму 
райдержадміністрації 

     

110103 
 Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед  Києво-Святошинським 
районом, здійснення представницьких та інших заходів 

34,0   34,0 

150 
Відділ молоді і спорту 

     

090802  Назустріч дітям 20,0   20,0 

091103  Молодь  20,0    20,0  

130107  Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-
Святошинському районі  141,0    141,0 

  Програма розвитку футболу у Києво-Святошинському районі 30,0   30,0 

 Всього  2639,9    2639,9 

    
 
                                                Заступник голови районної ради                                                                     В.А. Костина 


