
 

 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету Києво-Святошинського району  

за  9 місяців 2010 року 
 
 
 

 Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління  районної державної 
адміністрації  про  виконання  районного  бюджету  Києво-Святошинського  району 
за 9 місяців 2010 року, відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону 
України “Про місцеве самоврядування  в Україні” районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

           Затвердити звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського 
району за 9 місяців 2010 року по доходах у сумі двісті сім мільйонів чотириста 
вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість (207 481 686) грн. і по видатках у 
сумі  сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот три тисячі вісімсот п’ятдесят три 
(195 503 853) грн., у тому числі: 

     1.1. По  загальному  фонду  районного  бюджету  по  доходах  у  сумі  сто 
дев’яносто  два  мільйони  п’ятсот  дев’яносто  дев’ять  тисяч  п’ятсот  сімдесят  вісім 
(192 599 578) грн., по видатках у сумі сто сімдесят вісім мільйонів дев’ятсот 
вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять чотири (178 989 824) грн.;  
          1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 
чотирнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі сто вісім (14 882 108) грн., по 
видатках  у сумі шістнадцять мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч двадцять дев’ять 
(16 514 029) грн. 

 

 

 

                 Голова ради                                         В.В. Луцюк 

 
 
м. Київ 
02 грудня 2010 року 
№ 17-02-VІ 
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      Затверджено 
                                                                 рішенням ІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                 районної ради VІ скликання 
                                                                 від 02.12.2010 року № 17-02-VІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про виконання районного бюджету  

Києво-Святошинського району 
за 9 місяців 2010 року  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

2010 рік 
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            Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2010 рік (надалі – 

районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 14.05.2010 

року №  340-33-V по доходах  у сумі 285736,2 тис.грн., у тому числі загальний 

фонд районного бюджету у сумі 266333,0 тис.грн. та спеціальний фонд у сумі 

19403,2 тис.грн. 

           З урахуванням внесених змін доходи районного бюджету на 2010 рік 

передбачені в сумі 333495,4 тис.грн.,  у тому числі загальний фонд – 311580,9 

тис.грн. та спеціальний фонд – 21914,5 тис.грн. 

 На 2010 рік передбачено 21141,0 тис.грн. коштів, що надходять до 

районного бюджету з місцевих бюджетів, 6861,8 тис.грн. – дотації 

вирівнювання з державного бюджету, 144574,9 тис.грн. – субвенції з 

державного бюджету. 

 Доходи районного бюджету за 9 місяців 2010  року виконані в сумі 

207481,7 тис.грн.,  у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з 

урахуванням трансфертів) – 192599,6 тис.грн., що становить 61,8 відсотка до 

уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 14882,1 тис.грн., що 

становить 67,9 відсотка до уточнених показників на рік. 

За 9 місяців 2010 року до загального фонду районного бюджету надійшло 

95061,7 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить  91 відсоток до 

уточненого плану на звітну дату. 

           Найбільшу питому вагу (більше 90 відсотків) в загальному обсязі 

надходжень до районного бюджету займає податок з доходів фізичних осіб, 

якого надійшло 87933,2 тис.грн., що становить 90 відсотка до затвердженого  

плану на 9 місяців поточного року, разом з тим, в порівнянні з відповідним 

періодом минулим роком надходження збільшилися на 7314,8 тис.грн. 

 Однією з  причин невиконання планових показників  стало зниження 

рівня заробітної плати найманих працівників підприємств в порівнянні з 

минулим роком, що негативно вплинуло на  сплату вказаного податку. 

Зменшилися надходження від наступних підприємств: НВО «АЕРОТЕХНІКА» 
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на 2337,0 тис. грн., філія «Автоцентр на Кільцевій» на 841,0 тис.грн., СВАТ 

«Київська овочева фабрика» на 276,7 тис.грн., ТОВ «БСЛ» на 152,0 тис.грн. 

            Скорочення   надходжень податку з доходів фізичних осіб  мають  в 

основному підприємства, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва, 

сільського господарства, функціонування інфраструктури автомобільного та 

міського транспорту, а також підприємства, які займаються торгівлею 

автомобілями,  наданням банківських  послуг, торгівельно-посередницькою 

діяльністю . 

          Плати за землю за 9 місяців 2010 року  надійшло 5815,7 тис.грн., або 102 

відсотка до затверджених районною радою показників на звітну дату. Біля 60 

відсотків цих надходжень забезпечується за рахунок орендної плати за землю, 

якої надійшло 3726,0 тис.грн., в порівнянні з минулорічними показниками 

надходження відповідно збільшилися на 577,6 тис.грн. та 250,0 тис.грн.,  темп 

росту склав 10,3 та 5,7 відсотків.   

Доходів за рахунок плати за державну реєстрацію суб’єктів 

підприємницької діяльності, податку на прибуток підприємств районної 

комунальної власності надійшло 735,2 тис.грн. 

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним 

бюджетом 14450,8 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 48,0 

відсотків.  

Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в повному обсязі 

в сумі 6861,8 тис.грн. 

У звітному періоді до районного бюджету надійшло 1260,0 тис.грн. 

коштів за рахунок субвенції з П.П.Борщагівського бюджету на проведення 

ремонтів приміщення П.П.Борщагівської ЗОШ. 

За 9 місяців 2010 року до загального фонду районного бюджету  

надійшло 74965,3 тис.грн.  субвенцій з державного бюджету, в тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам 51232,5 тис.грн. (66,8 % до уточненого плану на рік); 
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- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-

економічний розвиток (на придбання медичного обладнання для центральної 

районної лікарні) – 15497,3 тис.грн. (29,8 % до уточненого плану на рік);  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 5938,7 

тис.грн. (55 % до уточненого плану на рік); 

- субвенція на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян  1799,6 тис.грн. (55,2 % до уточненого плану на рік); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях 484,4 тис.грн. (85,2 % до уточненого плану 

на рік); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу 12,8 тис.грн. (38,8 % до уточненого  

плану на рік). 

             За 9 місяців 2010 року  до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло 14882,1 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету на 

надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 

10120,4 тис.грн.;  плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

2383,8 тис.грн.;  благодійні внески 1050,9 тис.грн.; надходження коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 607,4 тис.грн.; субвенція з П.П.Борщагівського сільського бюджету 

на проведення реконструкції великого спортивного майдану П.П.Борщагівської 

ЗОШ 300,0 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 413,0 тис.грн.;  

кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих 

доручень 6,6 тис.грн.              

              Виконання дохідної частини районного бюджету за  І півріччя 2010 року  

характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1. 



 
  Таблиця 1                                           

ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА  9 МІСЯЦІВ 2010 РОКУ 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

Виконання (%)  

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією 

Затвердже
но на рік 
(тис.грн.) 

Затверджено 
на рік з 

урахуванням 
змін  

(тис.грн.) 

Фактичні 
надходже

ння  
станом на 
1.10.2010 
(тис.грн.) 

До 
затвердже

ного 
плану на 

рік 

До 
уточненого 

плану на 
рік         

1 2 3 4 5 6 

Податкові надходження 146724,8 138787,9 95052,9 64,8 68,5 

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

138094,5 130157,6 88557,2 64,1 68,0 

Податок з доходів фізичних осіб 137679,5 129742,6 87933,2 63,9 67,8 
Податок на прибуток підприємств 415,0 415,0 624,0           150,0             150,4 
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної 
власності 

415,0 415,0 624,0 150,0 150,4 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 8500,0 8500,0 6393,3 75,2 75,2 

Плата за землю 8500,0 8500,0 6393,3 75,2 75,2 
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Внутрішні податки на товари та послуги 
130,3 130,3 102,4 78,6 78,6 

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 
діяльності 

130,3 130,3 
          

102,0 78,5 78,5 

Плата за державну реєстрацію, крім суб’єктів підприємницької 
діяльності 

0,3 0,3 0,4 133,3 133,3 

Неподаткові надходження 
215,3 215,3 8,8 4,1 4,1 

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних 
бюджетних коштів 

200,0 200,0    

Інші надходження 15,3 15,3             8,8 57,5 57,5 
РАЗОМ ДОХОДІВ 146940,1 139003,2 95061,7             64,7             68,4 

Офіційні  трансферти 119392,9 172577,7 97537,9 81,7 56,5 
Кошти, що надходять з інших бюджетів 21141,0 21141,0 14450,8             68,4 68,4     

1 2 3 4 5 6 

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету 6861,8 6861,8 6861,8 100,0 100,0 
Інші субвенції  1260,0 1260,0  100,0 

Субвенції  91390,1 144574,9 74965,3 82,0 52,3 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з дитинства  та дітям-
інвалідам  

76657,5 76657,5 51232,5            66,8            66,8 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 10794,7 10794,7 5938,7 55,0 55,0 
Субвенція з державного бюджету місцевим  на надання пільг з послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 
 3388,8 3261,2 1799,6             53,1             55,2 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового  
палива і скрапленого 33,0 33,0 12,8 38,8 38,8 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток 

 52000,0 15497,3  29,8 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях 

516,1 568,5 484,4 93,9 85,2 
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РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ : 
266333,0 311580,9 192599,6 72,3 61,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Виконання (%)  

 
Найменування показника 

Затвердже
но на рік 
(тис.грн.) 

Затвердж
ено на рік 
з ураху-
ванням 

змін 
(тис.грн.) 

Фактичні 
надход-
ження  

(тис.грн.) 
станом на 

1.10.2010 р. 

до 
затвер-
дженого 
плану  
на рік 

до плану 
на рік з 
ураху-

ванням 
змін 

Неподаткові  надходження      
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
функціональними повноваженнями 

4159,9 4246,2 2383,8 57,3 56,1 

Плата за оренду майна бюджетних установ 320,0 367,5 413,0 129,1 112,4 
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами на 
виконання окремих доручень  674,2 1050,9  

більше в 
1,6 разів 

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих 
доручень та інвестиційних проектів  3,3 6,6  

більше в 2 
рази 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 800,0 800,0 607,4 75,9            75,9 
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Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  300,0 300,0  100,0 

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 

 
 

14123,3 

 
 

15523,3 

 
 

10120,4        71,7 

             
 

          65,2 
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ : 19403,2   21914,5 14882,1 63,4 67,9 

РАЗОМ  ЗАГАЛЬНИЙ  І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД : 285736,2 333495,4 207481,7 72,6 62,2 



 
            Видаткова частина районного бюджету на 2010 рік передбачена в сумі 

285736,2 тис.грн., в тому числі загальний фонд 266333,0 тис.грн., спеціальний фонд 

19403,2 тис.грн. 

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2010 рік склали 

344642,7 тис.грн., в тому числі 319517,8 тис.грн. – загальний фонд та 25124,9 

тис.грн. – спеціальний фонд. 

За 9 місяяців  2010 року видатки районного бюджету профінансовані в сумі 

195503,8 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 178989,8 тис.грн., що складає 

56 відсотків до  уточнених призначень на рік, спеціального -  16514,0 тис.грн., або 65,7 

відсотків до уточненого плану на рік. 

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту 

населення  з урахуванням субвенцій з державного бюджету направлено 166082,5 тис.грн. 

З районного бюджету надано місцевим бюджетам   дотації вирівнювання в сумі 

10765,5 тис.грн.,   що складає 68,7 відсотків до планових  призначень на рік. 

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується 

даними, наведеними в Таблицях 2, 3. 
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                                                                                                                                                                                   Таблиця 2 

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ  

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2010 РОКУ 
 

      
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 
 

Найменування показника 

Код 
бюджетної 
класифіка

ції 

Затверджено  
на рік 

 
(тис.грн.) 

 

Затверджено 
на рік з 

урахуванням 
внесених змін 

(тис.грн.) 

Фактичне 
виконання 
станом на 

1.10.2010 р.    
(тис.грн.) 

% 
виконан

ня до 
річного 
плану  

% 
виконан

ня до 
уточнено
го  плану  

1 2 3 4 5 6 7 
Державне управління 010000 1454,8 1434,8 890,9 61,2 62,1 
Органи місцевого самоврядування 010116 1454,8 1434,8 890,9 61,2 62,1 
Освіта 070000 95723,7 96976,1 69078,3 72,2 71,2 
Охорона здоров’ я 080000 42809,3 42869,3 27711,6 64,7 64,6 
Субвенція на соціально-економічний 
розвиток 

080101  52000,0    

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

090000 91793,0 91763,0 59876,5 65,2 65,3 

Пільги ветеранам війни і праці 090200 10748,8 10718,8 6218,5 57,9 58,0 
Допомоги сім’ям з дітьми 090300 68879,9 68879,9 45550,4 66,1 66,1 
Інші види соціальної допомоги 090400 1662,7 1662,7 896,2 53,9 53,9 
Інші програми соціального захисту 
неповнолітніх 

090802 63,3 63,3 15,2 24,0 24,0 

Утримання центрів соціальних служб 
для молоді 

091100 972,9 972,9 581,0 59,7 59,7 

Територіальні центри i відділення 
соціальної допомоги на дому 

091200 1978,8 1978,8 1152,0 58,2 58,2 

Державна соціальна допомога інвалідам з  
дитинства 

091300 7486,6 7486,6 5463,2 73,0 73,0 

Житлово- комунальне господарство 100000 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 
Культура i мистецтво 110000 13563,0 13508,0 7817,7 57,6 57,9 
Засоби масової інформації 120000 100,0 100,0 74,7 74,7 74,7 
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Фізична культура i спорт 130000 2401,5 2401,5 1598,4 66,6 66,6 
1 2 3 4 5 6 7 

Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та інформатика 

170000 2548,0 2450,4 1119,2 43,9 45,7 

Інші послуги, пов’язані з економічною 
діяльністю 

180000 10,0 10,0 0 0  

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 237,0 312,0 42,0 17,7 13,5 
Резервний фонд 250102 150,0 150,0    
Інші видатки  250404 87,0 162,0 42,0 48,3 25,9 
Дотації вирівнювання, що передаються з 
районних та міських  бюджетів 

250311 15677,7 15677,7 10765,5 68,7 68,7 

Всього видатків загального фонду:  266333,0 319517,8 178989,8 67,2 56,0 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

 Найменування показника Затверджено на 
рік  

(тис.грн) 
 

Затверджені 
призначення на 

рік з 
урахуванням  

змін                        
( тис.грн.) 

Фактичне 
виконання 
станом  на 
1.10.2010 р.                  
( тис.грн) 

Виконання до 
затвердженого  
плану на рік 

Виконання до 
уточненого 

плану на рік 

1 2 3 4 5 6 7 
010000 Державне управління 120,0 120,0 70,6 58,8 58,8 
010116 Органи місцевого 

самоврядування 
120,0 120,0 70,6 58,8 58,8 

070000 Освіта 799,5 1631,8 1274,4 Більше в 1,6 
разів 

78,1 

080000 Охорона здоров’я 2891,2 3057,7 1362,1 47,1 44,5 
090000 Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
 

14123,3 15547,3 10132,3 71,7 65,2 

110000 Культура і мистецтво 669,2 701,4 830,5 124,1 118,4 
130000 Фізична культура і спорт 

 
 18,5 10,4  56,2 

150101  Капітальні вкладення  3115,8 2833,7  92,6 
180409 Внески органів влади 

Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів 
підприємницької 
діяльності 

 132,4    

200200 Охорона і раціональне 
використання  

800,0 800,0    

 Всього видатків 
спеціального фонду: 

19403,2 25124,9 16514,0 85,1 65,7 

 Разом видатки загального і 285736,2 344642,7 195503,8 68,4 56,7 
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спеціального фонду: 



 

                                                                                                                

  Таблиця 3          

 

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 
ЗА  9 МІСЯЦІВ 2010 РОКУ ЗА  ЕКОНОМІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ  

       
      тис.грн. 

З а г а л ь н и й    ф о н д 
Виконання (%) 

Код 
вида
тків Найменування показника 

Затвердж
ено  
на рік 

Затвердж
ено з 
урахуван
ням 
внесених 
змін 

Фактичне 
виконання 

до  
затверд
женого 
плану 
на рік 

До 
уточн
еного 
плану 
на рік 

1 2 3 4 5 6 7 
1111 Заробітна плата 88426,3 88426,3 62713,2 70,9 70,9 
1120 Нарахування на заробітну плату  32330,0 32285,0 22517,6 69,5 69,7 
1131 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар, в т.ч. м’який 
інвентар та обмундирування 

2923,2 2919,2 1273,2 
43,5 43,6 

1132 Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 3546,3 3546,3 1537,6 43,4 43,4 

1133 Продукти харчування 4980,0 5080,0 3140,7 63,1 61,8 
1134 Оплата послуг (крім 

комунальних) 2505,0 3029,0 1420,3 56,7 46,9 
1135 Інші видатки 36,6 36,7 16,9 46,0 46,0 
1140 Видатки на відрядження 235,1 234,1 130,4 55,5 55,7 
1160 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв   18053,0 18066,0 12373,1 68,5 68,5 
1161 Оплата теплопостачання 9908,2 9819,5 7058,1 71,2 71,9 
1162 Оплата водопостачання і 

водовідведення 731,2 736,2 457,6 62,6 62,2 
1163 Оплата електроенергії 2139,3 2172,3 1369,3 64,0 63,0 
1164 Оплата природного газу 4394,5 4456,7 3137,2 71,4 70,4 
1165 Оплата інших комунальних 

послуг  494,8 496,3 273,4 55,3 55,1 
1166 Оплата інших енергоносіїв 385,0 385,0 77,5 20,1 20,1 
1171 Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку державних 
програм 

45,0 45,0 0 
0 0 

1172 Окремі заходи по реалізації 
державних  (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

1070,1 1050,0 561,3 

55,4 53,5 
1300 Субсидії і поточні трансферти 108255,5 108273,3 70889,4 65,5 65,5 
1310 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 
організаціям) 

2798,5 2785,9 1287,1 
46,0 46,2 



  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1320 Поточні трансферти органам 
державного управління інших 
рівнів 

15677,7 15677,7 10765,5 
68,7 68,7 

1341 Виплата пенсій і допомоги 76732,4 76740,4 51292,9 66,8 66,8 
1343   Інші поточні трансферти 

населенню   13046,9 13069,3 7543,9 57,8 57,7 
2110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування 

621,1 606,1 235,1 
37,9 38,8 

2110 Субвенція на придбання 
медобладнання  52000,0    

2133 Капітальний ремонт 3155,8 3770,8 2181,0 69,1 57,8 
3000 Нерозподілені видатки 150 150 0 0 0 
  Разом видатків загального фонду 266333,0 319517,8 178989,8 67,2 56,0 

 
           Видатки на утримання районної ради за 9 місяців 2010 року склали 890,9 

тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було 

направлено  460,6 тис.грн.,  51,7 відсотків від загального обсягу видатків, 

оплата спожитих енергоносіїв – 81,9 тис.грн. Видатки на придбання предметів 

та матеріалів,  оплата транспортних та інших послуг склали 348,4 тис.грн. 

            На утримання установ освіти за 9 місяців 2010 року використано 69078,3 

тис.грн., або  71,2 відсотків до уточненого  плану на рік, які були спрямовані на 

слідуючі видатки: 

                                                                                                    тис.грн. 

 Фактично виконано 
за 9 місяців 2010 року 

Всього видатків: 
В тому числі 

69078,3 

Оплата праці працівників 39568,8 
Нарахування на з/плату 14398,8 
Придбання предметів постачання і 
матеріалів, оплата послуг та інші видатки в 
т.ч. 
 

15110,7 

- продукти харчування 2290,0 
- поточний ремонт обладнання , інвентарю,      
та будівель; технічне обслуговування 
обладнання придбання предметів та 
матеріалів, оплата транспортних послуг, 
оплата послуг зв’язку, оплата банківських 

1672,9 



  
 

послуг,  видатки на відрядження, 
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв 8773,5 
- придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

227,0 

- проведення капітальних ремонтів 2147,3 
 
 Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено  

78,1 відсотків, на проплату енергоносіїв – 12,7 відсотків, продуктів харчування 

– 3,3     відсотка, на інші видатки  - 5,9 відсотка. 
          Видатки на охорону здоров’я склали 27711,6 тис.грн., або 64,6 відсотка до 

уточненого плану на рік, які були направлені на слідуючі видатки: 

                            тис.грн. 
 Фактично виконано 

за  9 місяців 2010 року 
 

Всього видатків: 
в тому числі 

27711,6 

Оплата праці працівників 15573,6 
Нарахування на з/плату 5354,8 
Придбання предметів постачання, матеріалів 
та послуг, в т.ч. 

6783,2 

- медикаменти та перев*язувальні матеріали 1536,3 
- продукти харчування 850,7 
- поточні ремонти, оплата транспортних 
послуг та утримання транспортних засобів, 
придбання предметів та матеріалів, оплата 
послуг зв’язку, оплата банківських послуг,  
видатки на відрядження 

1443,3 

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв 2944,8 
- проведення капітальних ремонтів,  
придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  

8,1 

 
Частка видатків на виплату заробітної плати працівникам охорони 

здоров’я склала 75,5 відсотків, на енергоносії – 10,6 відсотків, на придбання 

медикаментів 5,5 відсотків, продуктів харчування – 3,1 відсотків, інші – 5,3 

відсотків. 

          На фінансову підтримку громадської організації «Червоний хрест» 

направлено 11,3 тис.грн.  



  
 

  За рахунок коштів районного бюджету проведено видатки по галузі 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» (без урахування 

субвенцій з державного бюджету) в загальній сумі 2017,9 тис.грн., в т.ч.: 

-   на утримання територіального центру обслуговування одиноких 

громадян  та інвалідів 1130,0   тис.грн.; 

          -  на реалізацію районних програм по соціальному захисту та соціальному 

забезпеченню населення  677,3 тис.грн.; 

-        на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

188,6 тис.грн.; 

-  фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 

ветеранів 22,0  тис.грн.  

 В межах реалізації районної програми «Турбота» жителям району надано 

матеріальної допомоги та інших соціальних виплат в загальній сумі 269,7 

тис.грн.  

Видатки  по галузі „Культура і мистецтво” склали 7817,7 тис.грн., або 

57,9 відсотка до плану на рік.                                 

                                                                                           тис.грн. 
 Фактично виконано 

за 9 місяців  2010 року 
 

Всього видатків: 
в тому числі 

7817,7 

Оплата праці працівників 5227,7 
Нарахування на з/плату 1900,7 
Оплата комунальних послуг і енергоносіїв 475,0 
Придбання предметів та матеріалів, оплата 
послуг зв’язку, оплата банківських послуг,  
видатки на відрядження,  проведення 
капітальних ремонтів,  придбання 
обладнання і предметів довго строк. корист 

 214,3 

 
Частка видатків на виплату заробітної плати склала 91,2 відсотка, на 

проплату енергоносіїв – 6,1 відсотка, інші – 2,7 відсотків. 

З 9 місяців 2010 року на утримання установ фізичної культури і спорту та 

проведення відповідних заходів використано 1598,4 тис.грн., з яких на  виплату 



  
 

заробітної плати – 1442,7 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії – 92,2 

тис.грн. 

  В цілому за рахунок коштів районного бюджету на оплату праці 

працівників бюджетних установ профінансовано видатки в сумі 85230,8 

тис.грн., на оплату енергоносіїв 12373,1 тис.грн.,  що відповідно складає 78,3 та 

11,4 відсотків загального обсягу видатків районного бюджету без урахування 

міжбюджетних трансфертів. 

На реалізацію районних програм проведено видатків в сумі 1087,8 

тис.грн., в тому числі: 

- „Турбота” -  318,8 тис.грн.; 

- «Оздоровлення дітей» - 300,0 тис.грн.; 

- „Діти України” – 107,1 тис.грн.; 

- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед  К-Святошинським районом, здійснення 

представницьких та інших заходів» - 106,2 тис.грн.; 

- «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової 

інформації» - 74,7 тис.грн.; 

-  „Обдарована дитина” – 57,2 тис.грн.; 

- „Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-

Святошинському районі” – 36,8 тис.грн.; 

- «Вчитель» - 28,2 тис.грн.; 

- «Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-

Святошинський районний Трудовий архів» - 17,9 тис.грн.; 

- «Молодь» - 17,2 тис.грн.; 

- «Назустріч дітям» - 11,9 тис.грн.; 

- «Програма підтримки сім’ї» - 8,5 тис.грн.; 

- «Програма з питань подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності» - 3,3 тис.грн. 

 Начальник фінансового управління  

Києво-Святошинської  
районної державної адміністрації                                              Н.М.Краснощокова     


