
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Положення про порядок формування та використання 

коштів, передбачених в районному бюджеті Києво-Святошинського району  
на забезпечення діяльності депутатів районної ради 

 
 Відповідно до частини 2 статті 43, статей 61, 68 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки та 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, 
податкової політики та соціально-економічного розвитку, районна рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

 1. Затвердити Положення про порядок формування та використання коштів, 
передбачених в районному бюджеті Києво-Святошинського району на забезпечення 
діяльності депутатів районної ради (далі - Положення). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.) і постійну комісію з питань 
регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування (голова комісії – Ладковський І.В.) і заступника голови 
ради – Костину В.А. 
 
  
 
 

                   Голова ради                                        В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
28 лютого 2013 року 
№ 290-26-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                рішенням ХХVІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                районної ради VІ скликання   
                                                                від 28.02.2013 року  № 290-26-VІ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про порядок формування та використання коштів, передбачених в 
районному бюджеті Києво-Святошинського району на забезпечення 

діяльності депутатів районної ради 
 

І. Загальні положення 
 

 1.1. Це Положення про порядок формування та використання коштів, 
передбачених в районному бюджеті Києво-Святошинського району 
Київської області на забезпечення діяльності депутатів районної ради (далі – 
Положення) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад» з метою збільшення ролі місцевого самоврядування та 
визначає порядок формування і використання коштів на забезпечення 
діяльності депутатів Києво-Святошинської районної ради щодо надання 
матеріальної допомоги мешканцям Києво-Святошинського району Київської 
області та реалізації заходів з приводу розвитку соціальної інфраструктури 
Києво-Святошинського району Київської області. 

 
ІІ. Формування коштів 

 
 2.1. Пропозиції щодо обсягу видатків на забезпечення діяльності 
депутатів Києво-Святошинської районної ради готує постійна комісія Києво-
Святошинської районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, 
податкової політики та соціально-економічного розвитку виходячи з 
реальних можливостей районного  бюджету та його пріоритетів. 
 2.2. Постійна комісія Києво-Святошинської районної ради  з питань 
планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку здійснює пропозиційний розподіл видатків, який 
може бути використаний кожним депутатом Києво-Святошинської  районної 
ради, виходячи із загального їх обсягу, визначеного згідно п.2.1. 
 2.3. Формування бюджетного запиту на зазначені у пункті 2.1 видатки, 
здійснюється головним розпорядником коштів, визначеним рішенням сесії 
районної ради про районний бюджет на відповідний рік, за поданням Києво-
Святошинської районної ради на підставі висновків та рекомендацій 
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, податкової 
політики та соціально-економічного розвитку 
 2.4. Розмір коштів, які можуть бути використані кожним депутатом, 
встановлюються розпорядженням голови Києво-Святошинської районної 
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ради відповідно до пункту 2.2 цього Положення районної  ради на підставі 
висновків та рекомендацій постійної комісії з питань планування, бюджету, 
фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку  в межах 
загальних асигнувань, передбачених на цю мету рішенням про районний 
бюджет Києво-Святошинської району на відповідний рік. Зазначений розмір 
може бути змінений в разі зміни обсягу бюджетних призначень на зазначені 
витрати. 

 
ІІІ. Використання коштів на надання  

матеріальної допомоги мешканцям Києво-Святошинського району 
 

 3.1. Кошти, отримані на забезпечення діяльності депутатів Києво-
Святошинської районної ради, можуть бути використані на надання 
матеріальної допомоги мешканцям району у зв’язку із їхнім скрутним 
матеріальним становищем та (або) необхідністю витрат, пов’язаних з 
народженням, смертю близьких родичів, потребою в лікуванні тощо. 
 3.2. У складі цих видатків передбачаються кошти на сплату податку з 
доходів фізичних осіб, пов’язаного із наданням їм матеріальної допомоги. 
 3.3. На підставі звернень депутатів районної ради видається 
розпорядження голови районної ради про виділення коштів або надається 
обґрунтована відповідь про відмову у задоволенні  депутатського звернення. 
 3.4. Звернення депутата про виділення коштів повинні містити: 

- прізвище, ім’я та по батькові особи, якій передбачається надати 
матеріальну допомогу, її ідентифікаційний код та реквізити рахунку, на який 
ця особа бажає отримати відповідні кошти; 
  -  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання або 
медичну довідку про стан здоров'я особи, якій передбачається надати 
матеріальну допомогу або інші документи, що підтверджують необхідність 
надання допомоги; 
 - звернення відповідної фізичної особи до депутата районної ради. 
 3.5. Причинами відмови у задоволенні звернення щодо виділення 
коштів можуть бути включно: 
 3.5.1. невідповідність поданих документів цьому Положенню; 
 3.5.2. надані документи, які передбачені пунктом 3.4 цього Положення, 
не підтверджують необхідності надання допомоги. 
 3.6. Матеріальна допомога виплачується фізичним особам головним 
розпорядником коштів, визначеним рішенням сесії про районний бюджет на 
відповідний рік, на підставі розпорядження голови районної ради, шляхом 
перерахування відповідної суми коштів на рахунок, зазначений у пункті 3.4 
цього Положення. 
 3.7. Сплата податку з доходів фізичних осіб, пов’язана із наданням 
матеріальної допомоги згідно з цим Положенням, здійснюється головним 
розпорядником коштів. Про його сплату особам на їх вимогу надається 
відповідна інформація. 
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IV. Використання коштів на розвиток 

соціальної інфраструктури Києво-Святошинської району 
 
 4.1. Кошти, отримані на забезпечення діяльності депутатів Києво-
Святошинської районної ради, можуть бути використані як капітальні 
видатки на відповідні заходи щодо розвитку соціальної інфраструктури 
Києво-Святошинського району шляхом фінансування будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, 
житла, об’єктів комунального призначення, покращення матеріально-
технічної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, соціального 
захисту, інших видатків, які не забезпечені або не в повному обсязі 
забезпечені асигнуваннями районного та місцевих бюджетів Києво-
Святошинського району. 
 4.2. Пропозиції щодо спрямування коштів на фінансування відповідних 
заходів згідно пункту 4.1 Положення можуть подаватися одним депутатом 
районної ради в межах індивідуальної суми, визначеної в пункті 2.4 цього 
Положення, або групою депутатів в межах суми, що складається з 
відповідних індивідуальних сум кожного депутата. Пропозиції 
направляються у письмовій формі на розгляд постійних комісій Києво-
Святошинської районної ради відповідно до Положення про постійні комісії 
та Регламенту районної ради. 
 4.3. Пропозиція депутата (групи депутатів) районної ради про 
спрямування коштів на фінансування відповідного заходу повинна містити: 
 4.3.1. обґрунтування щодо необхідності реалізації заходу; 
 4.3.2. узгодження заходу з відповідними місцевими органами 
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування або звернення цих 
органів до депутата районної ради з цього приводу; 
 4.3.3. кошторис або інші офіційні документи, що підтверджують суму 
витрат на фінансування заходу; 
 4.3.4. назву та витяг з регіональної цільової програми, в рамках якої 
пропонується здійснити фінансування заходу. 
 4.4. Постійна комісія Києво-Святошинської районної ради з питань 
планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку розглядає вказані документи на відповідність наданих 
пропозицій вимогам бюджетного законодавства України та цього 
Положення, а також обґрунтування витрат по реалізації заходу. В 
першочерговому порядку розглядаються пропозиції відносно фінансування 
заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 
житлово-комунальному господарстві району та на інших аварійних об’єктах 
комунальної власності. 
 4.5. Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету, 
фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку готує 
висновки і рекомендації щодо можливості спрямування зазначених коштів 
районного бюджету на фінансування відповідних заходів та подає їх на 
розгляд відповідних профільних постійних комісій Києво-Святошинської 
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районної ради або надає обґрунтовані висновки щодо неможливості 
використання коштів районного бюджету у запропонованому напрямку. 
 4.6. В профільних постійних комісіях районної ради за участю 
уповноважених представників райдержадміністрації (головних 
розпорядників коштів районного бюджету) розглядаються пропозиції 
депутатів районної ради щодо спрямування коштів на фінансування 
відповідних заходів, а також висновки та рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики 
та соціально-економічного розвитку. 
 4.7. Профільні постійні комісії районної ради готують висновки і 
рекомендації щодо доцільності реалізації відповідних заходів та подають їх 
постійній комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, 
податкової політики та соціально-економічного розвитку для схвалення 
відповідних змін до районного бюджету або надають обґрунтовані висновки 
щодо недоцільності реалізації заходу та використання  коштів районного 
бюджету у запропонованому напрямку. 
 4.8. За висновками  і рекомендаціями постійної комісії районної ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку вносяться зміни до районного бюджету в частині 
зменшення обсягу видатків головного розпорядника коштів на забезпечення 
діяльності депутатів районної ради та збільшення видатків головного 
розпорядника (розпорядника) коштів, до сфери діяльності якого буде 
віднесено виконання та фінансування заходів відповідно до пункту 4.1 цього 
Положення. 
 4.9. В разі використання коштів на будівництво, реконструкцію, 
капітальний ремонт об’єктів, висновки і рекомендації профільних постійних 
комісій районної ради подаються для опрацювання постійній комісії 
районної ради з питань капітального будівництва, інвестицій, реклами та 
благоустрою для включення фінансування об’єкту до переліку об’єктів, які 
фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету. 
 4.10. До переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів 
бюджету розвитку районного  бюджету, в першочерговому порядку 
включаються: 
 4.10.1. пускові об’єкти; 
 4.10.2. об’єкти із ступенем будівельної готовності не менш як 80 
відсотків; 
 4.10.3. об’єкти, будівництво яких розпочато в минулих роках за 
затвердженою проектно-кошторисною документацією. 
 4.11. Будівництво та реконструкція нових об’єктів може фінансуватися 
за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету у випадку, коли 
затверджено в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну 
документацію на виконання робіт на об’єкті. 
 4.12. Постійна комісія Києво-Святошинської районної ради з питань 
капітального будівництва, інвестицій, реклами та благоустрою  за участю 
уповноважених представників райдержадміністрації (головних 
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розпорядників коштів районного бюджету) розглядає висновки і 
рекомендації профільних постійних комісій районної ради, які надаються 
відповідно до пунктів 4.9-4.11 цього Положення, готує висновки і 
рекомендації щодо внесення змін до переліку об’єктів, які фінансуються за 
рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, та подає їх постійній 
комісії Києво-Святошинської районної ради з питань планування, бюджету, 
фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку для 
схвалення відповідних змін до районного бюджету або надає обґрунтовані 
висновки щодо неможливості використання коштів районного бюджету у 
запропонованому напрямку. 
 4.13. Постійна комісія Києво-Святошинської районної ради з питань 
планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку на підставі пунктів 4.7 та 4.12 цього Положення готує 
висновки і рекомендації та подає їх райдержадміністрації для включення 
відповідних пропозицій до проекту рішення сесії районної ради про внесення 
змін до районного бюджету на поточний рік, а також інформує про 
результати розгляду постійну комісію районної ради з питань регламенту, 
депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування . 
 4.14. Обґрунтована згідно пункту 3.3 відповідь про відмову у 
задоволенні депутатського звернення та обґрунтовані відповідно пунктів 
4.5,4.7,4.12 висновки постійних комісій районної ради щодо неможливості 
використання коштів районного бюджету у запропонованому напрямку 
надаються на розгляд постійної комісії Києво-Святошинської районної ради з 
питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та 
взаємодії з органами місцевого самоврядування. 
 

V. Обмеження терміну використання коштів 
 

 5.1. Обмежити терміном до 01 грудня поточного року використання 
кожним депутатом районної ради  передбачених в районному бюджеті на 
забезпечення діяльності депутатів коштів, розмір яких встановлено на 
поточний рік розпорядженням голови Києво-Святошинської районної ради 
згідно з пунктом 2.4 цього Положення. 
 5.2. Залишок коштів, невикористаних депутатами до 01 грудня 
поточного року, підлягає додатковому розподілу на підставі звернень 
депутатів районної ради за розпорядженням голови Києво-Святошинської 
районної ради у відповідності до розділу ІІІ цього Положення або рішенням 
сесії районної ради про внесення змін до районного  бюджету на поточний 
рік у відповідності до розділу ІV цього Положення. 
 
 
 

                         Голова ради           В.В. Луцюк 


