
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради  

від 23.01.2014 року № 396-34-VІ «Про районний бюджет  
Києво-Святошинського району на 2014 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), Закону України  від 27.03.2014 № 1165-VII «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», пункту 5 статті 23 та 
пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 
          І.  Внести  наступні  зміни  до  рішення  районної  ради  від   23.01.2014  року   
№ 396-34-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2014 рік» (із 
наступними змінами):  
          1.1. Абзац перший пункту 1 рішення викласти у наступній редакції: -
«Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 
526 461,3 тис. грн, у тому числі дотації вирівнювання, що одержуються з державного 
бюджету 34 739,5 тис. грн, субвенції з Державного бюджету у сумі 202 346,4 тис. грн,   
кошти, що передаються з місцевих бюджетів до районного бюджету у сумі 
35 503,0 тис. грн, інші субвенції 5 025,6 тис. грн (додаток № 1)»; 
           1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри «481 178,4», «26 932,2» замінити 
цифрами «498 036,1», «28 425,2»; 
           1.3. У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «508 110,6» замінити цифрою         
«526 461,3»; 
           1.4. У абзаці другому пункту 2 цифри «480 219,3», «27 891,3» замінити 
цифрами «496 881,1», «29 580,2»; 
           1.5.  У пункті 3 рішення цифру «959,1» замінити цифрою «1 155,0»;   
           1.6. У пункті 4 рішення цифру «959,1» замінити цифрою «1 155,0».   

ІІ. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7 до рішення районної ради від 
23.01.2014 року № 396-34-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району 
на 2014 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.  
      ІІІ. 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                         Л.С. Шевчук 
   

м. Київ 
18 вересня 2014 року 
№ 432-38-VІ 



Додаток № 1 

(тис.грн.)

разом 
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 240985,8 240985,8

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 240985,8 240985,8
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 240650,5 240650,5

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 189979,6 189979,6

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1708,9 1708,9

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата 10417,3 10417,3

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 38539,0 38539,0

11010900
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 
оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу" 5,7 5,7

11020000 Податок на прибуток підприємств 335,3 335,3
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 230,3 230,3
11023200 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 105,0 105,0

20000000 Неподаткові надходження 601,0 7260,0 0,0 7861,0

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету 480,0 480,0

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 500,0 500,0

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 5,3 5,3

24060300 Інші надходження 115,7 115,7
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6760

Разом доходів 241586,8 7260,0 0 248846,8
 

40000000 Офіційні трансферти 256449,3 21165,2 0,0 277614,5
41000000 Від органів державного управління 71489,1 3779,0 0 75268,1
41010600 Кошти, що надходять з інших бюджетів 35503,0 35503,0
41020100 Дотації вирівнювання , що одержуються з державного бюджету 34739,5 34739,5
41035000 Інші субвенції 1246,6 3779,0 5025,6

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 Доходи районного бюджету Києво-Святошинського району на 2014 рік

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією загальний фонд
спеціальний фонд

разом

 від 18.09.2014 року № 432-38-VІ



41030000 Субвенції 184960,2 17386,2 0,0 202346,4

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 134434,6 134434,6

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

42249,0 42249,0

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг (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), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням ставок акцизного податку 
з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5545,0 5545,0

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 28,0 28,0

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" 1789,1 1789,1

41034400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах 8044,6 8044,6

41035200
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів 859,7 859,7

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування 9341,6 9341,6

41037000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 54,8 54,8
Всього доходів 498036,1 28425,2 0,0 526461,3

Голова ради                                                                                                         Л.С.Шевчук                                                     



 Додаток № 2 

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

                                                                                                                                                            Видатки  районного бюджету  Києво - Святошинського району на 2014 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 2706,4 875 790,5 150 150 0 0 0 0 0 2856,4
010116 Органи місцевого самоврядування 2706,4 875,0 790,5 150,0 150,0 2856,4

070000 Освіта 163536,3 89912,0 22320,9 4839,9 1427,9 798,0 0,0 3412,0 3402,0 740,0 168376,2
070201 Загальноосвітні школи 146236,7 80688,3 21434,0 3840,8 688,8 330 3152,0 3152,0 490,0 150077,5
070202 Вечірні (змінні) школи 1829,3 1352,9 1829,3
070303 Прийомні сім'ї 1789,1 1789,1
070401 Позашкільні заклади освіти 5220,2 3576,5 330 502,2 492,2 320 10 5722,4
070802 Методична робота, інші заходи по народній освіті 1130,5 792,8 1130,5
070804 Централізовані бухгалтерії 1443,3 869,9 71,1 108,9 108,9 74 1552,2
070805 Групи по централізованому госпобслуговуванню 1227,5 235,0 1227,5
070806 Інші заклади освіти 4058,7 2396,6 485,8 138 138 74 4196,7
070807 Інші освітні програми 568,4 250,0 250,0 250,0 250,0 818,4

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 32,6 32,6

080000 Охорона здоров'я 100241,5 56110,0 12220,0 3872,3 3571,9 1760,0 375,1 300,4 300,4 0,0 104113,8
080101 Лікарні 71384,6 39239,3 7501,4 1314,7 1024,7 500,0 136,7 290,0 290,0 72699,3
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1667,7 1667,7 720 170,5 1667,7
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 27413,5 16410,7 4692,6 10,4 10,4 10,4 27423,9
081001 Медико-соціальні експертні комісії 879,5 879,5 540 67,9 879,5
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 701,0 701,0

081003

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи центрального 
господарського обслуговування 742,4 460 26 742,4

від 18.09.2014 року № 432-38-VІ 

Разом
                                Видатки загального фонду

з них з них  з них



090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 187369,0 3421,5 30,8 260,6 10,6 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 187629,6

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

21106,0 21106,0

090202

Пільги ветеранам війни, особам які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу 4,5 4,5

090203

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

112,6 112,6

090204

Пільгивет.військ.сл.,вет.орг.вн.сп,вет.подат.міл.,вет.держ.по
ж.ох., вет.Держ.крим.-
викон.сл.,вет.сл.цив.зах.,вет.Держ.сл.спец.зв.та 
зах.інф.Укр.,вдов.(вдів.) пом. (заг.) вет.військ. сл., 
вет.ор.внутр.сп/, вет. подат.міліції, вет. держ.пожеж.ох., вет. 
Держ. кримю-виконав.сл., вет.сл.цив.зах.та 
вет.Держ.сл.спец. зв'яз. та зах.інф.Укр., звільн. зі сл. за 
віком, хвор. або висл. років військ-м СБУ, прац.міліції, 
особам нач. скл. подат. міліції, рядю і нач.скл. крим.-викон. 
сист., держ.пожеж.ох., пенс. з числа слідчих прокур., дітям 
(до досяг.повнол.) прац-в міліції, осіб нач. скл. подат. міліції, 
ряд. і нач.складу крим.-викон.сист., держ.пож.ох., заг. або 
пом. у зв. з викон.служб. обов., непрацездат. чл. сім., які 
переб. на їх утрим., звільн. з військ.служби ос., які стали 
інвал. під час прох. військ.сл., батькам та чл.сім. військовос-
в, які заг. (пом.) або проп. безвісті під час прох. військ. 
служби, батькам та чл. сім. осіб ряд. і нач.складу  орг. і 
підрозд. цив. зах., Держ.служби спеці.зв'язку та захисту 
інформації Укр., які загинули (померли), проп. без. або 
стали  інв.при прох.сл., на житлово-комунальні послуги

2038,0 2038

090207

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

10304,0 10304

090208

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

6,6 6,6

090209
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 134,0 134

090210

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 п'ятою статті 29 Закону України "Про 
культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про 
бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини 
четвертої статті 57 Закону України " Про освіту", на 
безоплатне користування житлом, опаленням та 
освітленням 

791,0 791



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

2,1 2,1

090212
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 859,7 859,7

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 1200,0 1200

090215

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 п'ятою статті 29 Закону України "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

1840,0 1840

090216

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного 
типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або більше дітей, а також 
сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу 3,2 3,2
Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, 
малозабезпечиним сім'ям, інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 134434,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134434,6

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1380,0 1380,0

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 
незастрахованим матерям 11511,3 11511,3

090304 Допомога при народженні дитини 89989,3 89989,3

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 5100,0 5100,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 8500,0 8500,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 1014,0 1014,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 500,0 500,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1140,0 1140

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям- інвалідам 15300,0 15300

090405
субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 6070,0 6070



090406

субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 7,1 7,1

090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату 
послуг газопостачання, центрального опалення та 
централізованого постачання гарячої води. 100,0 100,0

090412 Інші видатки по соціальному захисту населення 1932,0 1932,0

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 

4,5 4,5
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 20,0 20,0
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 1965,0 1345,6 20,8 1965,0

091103
соціальні програми і заходи державних органів у справах 
молоді 70,0 70,0

091106 інші видатки 165,6 250,0 250,0 250,0 250,0 415,6

091108
Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та 
оздоровлення дітей 1023,5 1023,5

091204
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на 
дому 2904,9 2075,9 10 10,6 10,6 2915,5

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують стронньої допомоги

225,1 225,1

091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів 45,0 45,0

Житлово-комунальне господарство 70,0 0,0 0,0 9341,6 9341,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9411,6
100203 Благоустрій міста, села та селища 70,0 70,0

100602

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

9341,6 9341,6 9341,6

110000 Культура і мистецтво 17765,9 11552,1 1224,2 1630,0 1584,0 875,2 0,0 46,0 46,0 46,0 19395,9
110201 Бібліотеки 1526,1 861,3 200,8 20,0 4,0 16,0 16,0 16,0 1546,1
110202 Музеї і виставки 624,8 302,5 135,1 4,0 4,0 628,8

110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу 1294,6 524,4 461,6 46,0 46,0 11,7 1340,6

110205 Школи естетичного виховання 13858,9 9655,8 426,7 1560,0 1530,0 863,5 30,0 30,0 30,0 15418,9
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 461,5 208,1 461,5

0
120000 Засоби масової інформації 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,0
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 130,0 130,0



130000 Фізична культура і спорт 3849,6 2320,3 208,6 5,6 5,6 0 0 0 0 3855,2

130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 3827,6 2320,3 208,6 5,6 5,6 3833,2

130112 Інші видатки 22

160000
Cільське і лісове господарство,рибне господарство та 
мисливство 500,0 500,0 500,0

160101 Землеустрій 500,0 500,0 500,0

150000 Будівництво 816,6 816,6 816,6 816,6
150101 Капітальні вкладення 816,6 816,6 816,6 816,6

170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика 4098,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4098,4

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом 2523,0 2523,0

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 1575,4 1575,4

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 10,0 10,0

РАЗОМ   ВИДАТКІВ 479777,1 164190,9 36795,0 21416,6 16091,6 3433,2 375,1 5325,0 4815,0 1036,0 501193,7

250311
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та 
міських бюджетів до селищних, сільських бюджетів 16378,9 16378,9

250315 інші додаткові дотації 323,2 323,2

250354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах

8044,6 2564,2 5480,4 8044,6

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 54,8 54,8

250404 Інші видатки 197,1 119,0 119,0 119,0 119,0 316,1

250102 Резервний фонд 150,0 150,0

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 496881,1 164190,9 36795,0 29580,2 18655,8 3433,2 375,1 10924,4 4934,0 1155,0 526461,3

 

                                              Голова ради Л.С.Шевчук



 Додаток № 3.1 

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

(тис.грн.)
 Видатки спеціаль ного фонду   

з них

КПКВК  
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 

групуванн
я:  за ГРК, 
відповід. 

вик., 
програма/ 
підпрогра

ма)

КТКВК 
місцев

их 
бюджет

ів

Найменування програми/підпрограми 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) 

0100000 01 Районна рада 2716,4 875,0 790,5 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2866,4

0110060 010116
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності районної ради 2706,4 875,0 790,5 150,0 150,0 2856,4

0118600 250404

Програма відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких та
інших заходів 10,0 10,0

0300000 03 Районна державна адміністрація 357,9 0,0 0,0 9460,6 9341,6 0,0 0,0 119,0 119,0 119,0 9818,5

0316150 100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 9341,6 9341,6 9341,6

0314800 110502

Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких та 
інших заходів 32,9 32,9

0317212 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 130,0 130,0

0317440 180404
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва 10,0 10,0

від 18.09.2014 року № 432-38-VІ 

Розподіл  видатків  районного бюджету  Києво-Святошинського району на 2014 рік 
за головними розпорядниками коштів 

                                Видатки загального фонду
Разомз них з них  з них



0318601 250404

Програма розвитку та функціонування комунальної
установи «Києво-Святошинський районний Трудовий
архів» 175,0 175,0

0318602 250404
Програма залучення інвестицій та поліпшення
інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі 10,0 10,0

0318603 250404

Програма «Розроблення (оновлення) містобудівної
документації на території Києво-Святошинського району
Київської області на 2012-2015 роки» 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0

1000000 10
Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 166785,9 92232,3 22529,5 5863,2 1433,5 798,0 0,0 4429,7 4419,7 990,0 172649,1

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі) спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 146236,7 80688,3 21434,0 3840,8 688,8 330 3152,0 3152,0 490 150077,5

1011030 070202
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами 1829,3 1352,9 1829,3

1011100 070401
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5220,2 3576,5 330 502,2 492,2 320,0 10,0 5722,4

1011170 070802
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 
та інші заходи в галузі освіти 1130,5 792,8 1130,5

1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1443,3 869,9 71,1 108,9 108,9 74 1552,2

1011200 070805
Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування 1227,5 235,0 1227,5

1011210 070806 Міжшкільні навчально-виробничі  комбінати 4058,7 2396,6 485,8 138 138 74 4196,7
1011801 070807 програма "Діти України" 80,0 80

1011802 070807
Програма розвитку системи освіти Києво-Святошинського 
району на 2011-2014 роки 488,4 488,4

1011803 070807 Програма "Шкільний автобус" 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1011260 070808
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 32,6 32,6

1013501 091106 програма "Діти України" 165,6 165,6

1013502 091106
програма "Оздоровлення та відпочинку дітей Києво-
Святошинського району на 2014-2018 роки" 250,0 250,0 250,0 250,0 250

1013160 091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 1023,5 1023,5

1015022 130107
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3827,6 2320,3 208,6 5,6 5,6 3833,2

1015101 130112 "Програма розвитку футболу" 22,0 22,0

1016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 767,7 767,7 767,7 767,7

1400000 14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 101081,2 56110,0 12220,0 3921,2 3571,9 1760,0 375,1 349,3 349,3 0,0 105002,4



1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 71384,6 39239,3 7501,4 1314,7 1024,7 500,0 136,7 290,0 290,0 72699,3

1412140 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 1667,7 1667,7 720,0 170,5 1667,7
1412180 080800 Первинна медико-санітарна допомога 27413,5 16410,7 4692,6 10,4 10,4 10,4 27423,9

1412190 081001
Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК) 879,5 879,5 540 67,9 879,5

1412800 081002 Пільгове зубопротезування 681,0 681

1412200 081003
Служби технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом 742,4 460 26 742,4

1413050 090212
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 859,7 859,7

1416310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 48,9 48,9 48,9 48,9

1500000 15 Управління соціального захисту населення 191297,7 3421,5 30,8 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191308,3

1511070 070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 1789,1 1789,1

1512801 081002 програма "Турбота" 20 20

1513011 090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, 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 21106,0 21106,0

1513021 090202

 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4,5 4,5



1513031 090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

112,6 112,6

1513012 090204

Надання пільг 
вет.військ.сл.,вет.орг.вн.сп,вет.подат.міл.,вет.держ.пож.ох.
, вет.Держ.крим.-
викон.сл.,вет.сл.цив.зах.,вет.Держ.сл.спец.зв.та 
зах.інф.Укр.,вдов.(вдів.) пом. (заг.) вет.військ. сл., 
вет.ор.внутр.сп/, вет. подат.міліції, вет. держ.пожеж.ох., 
вет. Держ. кримю-виконав.сл., вет.сл.цив.зах.та 
вет.Держ.сл.спец. зв'яз. та зах.інф.Укр., звільн. зі сл. за 
віком, хвор. або висл. років військ-м СБУ, прац.міліції, 
особам нач. скл. подат. міліції, рядю і нач.скл. крим.-викон. 
сист., держ.пожеж.ох., пенс. з числа слідчих прокур., дітям 
(до досяг.повнол.) прац-в міліції, осіб нач. скл. подат. 
міліції, ряд. і нач.складу крим.-викон.сист., держ.пож.ох., 
заг. або пом. у зв. з викон.служб. обов., непрацездат. чл. 
сім., які переб. на їх утрим., звільн. з військ.служби ос., які 
стали інвал. під час прох. військ.сл., батькам та чл.сім. 
військовос-в, які заг. (пом.) або проп. безвісті під час прох. 
військ. служби, батькам та чл. сім. осіб ряд. і нач.складу  
орг. і підрозд. цив. зах., Держ.сл. спеці.зв'язку та захисту 
інф. Укр., які загинули (померли), проп. без. або стали  
інв.при прох.сл., на житлово-комунальні послуги

2038,0 2038

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги

10304,0 10304

1513023 090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
придбання твердого палива 6,6 6,6

1513033 090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 134,0 134,0



1513014 090210

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та 
освітленням

791,0 791,0

1513024 090211

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „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

2,1 2,1

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 1200,0 1200,0

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги 1840,0 1840

1513025 090216
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 3,2 3,2
Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, 
малозабезпечиним сім'ям, інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 134434,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134434,6

1513041 090302 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1380,0 1380,0

1513042 090303
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох 
років незастрахованим матерям 11511,3 11511,3

1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини 89989,3 89989,3

1513044 090305
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 5100,0 5100,0

1513045 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 8500,0 8500,0

1513046 090307 Тимчасова державна допомога дітям 1014,0 1014,0

1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 500,0 500,0

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 1140,0 1140

1513049 091300
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям- інвалідам 15300,0 15300

1513016 090405
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 6070,0 6070

1513026 090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 7,1 7,1



090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату 
послуг газопостачання, центрального опалення та 
централізованого постачання гарячої води. 100,0 100,0

1513401 090412 програма "Турбота" 1932,0 1932,0

1513028 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 

4,5 4,5

1513112 090802
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 20 20,0

1513131 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1965,0 1345,6 20,8 1965,0
1513140 091103 Заходи державної політики з питань молоді 70,0 70,0

1513104 091204

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 2904,9 2075,9 10 10,6 10,6 2915,5

1513181 091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого 
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами 225,1 225,1

1513202 091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 45,0 45,0

1516060 100203 Благоустрій міст, сіл та селищ 70,0 70,0

1513035 170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 2523,0 2523,0

1513037 170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 1575,4 1575,4

2400000 24
Відділ культури, національностей та релігій 
райдержадміністрації 17733,0 11552,0 1224,2 1630,0 1584,0 875,2 0,0 46,0 46,0 46,0 19363,0

2414060 110201 Бібліотеки 1526,1 861,3 200,8 20,0 4,0 16,0 16 16 1546,1
2414070 110202 Музеї і виставки 624,8 302,5 135,1 4,0 4,0 628,8

2414090 110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу 1294,6 524,4 461,6 46,0 46,0 11,7 1340,6

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей 13858,9 9655,7 426,7 1560,0 1530,0 863,5 30,0 30,0 30,0 15418,9
2414801 110502 Централізована бухгалтерія 428,6 208,1 428,6

5300000 53 Управління агропромислового розвитку 2,1 0 0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0 0 502,1
5317310 160101 Проведення заходів із землеустрою 500,0 500,0 500,0

5318600 250404

Освоєння земель для сільськогосподарських і 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 
охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки 
землі, розмежування земель державної та комунальної 
власності і проведення інвентаризації земель в Києво-
Святошинському районі Київської області на 2012 - 2016 
роки 2,1 2,1



7610000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 16756,9 8044,6 2564,2 5480,4 24801,5

7618200 250311
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та 
міських бюджетів до селищних, сільських бюджетів 16378,9 16378,9

7618700 250315 інші додаткові дотації 323,2 323,2

7618430 250354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах

8044,6 2564,2 5480,4 8044,6

7618560 250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів 54,8

7600000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 150,0 150,0
7618010 250000 Видатки, не віднесені до основних груп
7618010 250102 Резервний фонд 150,0 150,0

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 496881,1 164190,8 36795,0 29580,2 18655,8 3433,2 375,1 10924,4 4934,0 1155,0 526461,3

 
                                              Голова ради Л.С.Шевчук



 Додаток № 3.1 

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

(тис.грн.)
 Видатки спеціаль ного фонду   

з них

КПКВК  
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 

групуванн
я:  за ГРК, 
відповід. 

вик., 
програма/ 
підпрогра

ма)

КТКВК 
місцев

их 
бюджет

ів

Найменування програми/підпрограми 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) 

0100000 01 Районна рада 2716,4 875,0 790,5 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2866,4

0110060 010116
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності районної ради 2706,4 875,0 790,5 150,0 150,0 2856,4

0118600 250404

Програма відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких та
інших заходів 10,0 10,0

0300000 03 Районна державна адміністрація 357,9 0,0 0,0 9460,6 9341,6 0,0 0,0 119,0 119,0 119,0 9818,5

0316150 100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 9341,6 9341,6 9341,6

0314800 110502

Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких та 
інших заходів 32,9 32,9

0317212 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 130,0 130,0

0317440 180404
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва 10,0 10,0

з них

від 18.09.2014 року № 432-38-VІ 

Розподіл  видатків  районного бюджету  Києво-Святошинського району на 2014 рік 
за головними розпорядниками коштів 

                                Видатки загального фонду
Разомз них з них  



0318601 250404

Програма розвитку та функціонування комунальної
установи «Києво-Святошинський районний Трудовий
архів» 175,0 175,0

0318602 250404
Програма залучення інвестицій та поліпшення
інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі 10,0 10,0

0318603 250404

Програма «Розроблення (оновлення) містобудівної
документації на території Києво-Святошинського району
Київської області на 2012-2015 роки» 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0

1000000 10
Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 166785,9 92232,3 22529,5 5863,2 1433,5 798,0 0,0 4429,7 4419,7 990,0 172649,1

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі) спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 146236,7 80688,3 21434,0 3840,8 688,8 330 3152,0 3152,0 490 150077,5

1011030 070202
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами 1829,3 1352,9 1829,3

1011100 070401
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5220,2 3576,5 330 502,2 492,2 320,0 10,0 5722,4

1011170 070802
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 
та інші заходи в галузі освіти 1130,5 792,8 1130,5

1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1443,3 869,9 71,1 108,9 108,9 74 1552,2

1011200 070805
Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування 1227,5 235,0 1227,5

1011210 070806 Міжшкільні навчально-виробничі  комбінати 4058,7 2396,6 485,8 138 138 74 4196,7
1011801 070807 програма "Діти України" 80,0 80

1011802 070807
Програма розвитку системи освіти Києво-Святошинського 
району на 2011-2014 роки 488,4 488,4

1011803 070807 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1011260 070808
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 32,6 32,6

1013501 091106 програма "Діти України" 165,6 165,6

1013502 091106
програма "Оздоровлення та відпочинку дітей Києво-
Святошинського району на 2014-2018 роки" 250,0 250,0 250,0 250,0 250

1013160 091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 1023,5 1023,5

1015022 130107
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3827,6 2320,3 208,6 5,6 5,6 3833,2

1015101 130112 "Програма розвитку футболу" 22,0 22,0

1016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 767,7 767,7 767,7 767,7

1400000 14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 101081,2 56110,0 12220,0 3921,2 3571,9 1760,0 375,1 349,3 349,3 0,0 105002,4



1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 71384,6 39239,3 7501,4 1314,7 1024,7 500,0 136,7 290,0 290,0 72699,3

1412140 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 1667,7 1667,7 720,0 170,5 1667,7
1412180 080800 Первинна медико-санітарна допомога 27413,5 16410,7 4692,6 10,4 10,4 10,4 27423,9

1412190 081001
Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК) 879,5 879,5 540 67,9 879,5

1412800 081002 Пільгове зубопротезування 681,0 681

1412200 081003
Служби технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом 742,4 460 26 742,4

1413050 090212
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 859,7 859,7

1416310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 48,9 48,9 48,9 48,9

1500000 15 Управління соціального захисту населення 191297,7 3421,5 30,8 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191308,3

1511070 070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 1789,1 1789,1

1512801 081002 програма "Турбота" 20 20

1513011 090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, 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 21106,0 21106,0

1513021 090202

 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4,5 4,5



1513031 090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

112,6 112,6

1513012 090204

Надання пільг 
вет.військ.сл.,вет.орг.вн.сп,вет.подат.міл.,вет.держ.пож.ох.
, вет.Держ.крим.-
викон.сл.,вет.сл.цив.зах.,вет.Держ.сл.спец.зв.та 
зах.інф.Укр.,вдов.(вдів.) пом. (заг.) вет.військ. сл., 
вет.ор.внутр.сп/, вет. подат.міліції, вет. держ.пожеж.ох., 
вет. Держ. кримю-виконав.сл., вет.сл.цив.зах.та 
вет.Держ.сл.спец. зв'яз. та зах.інф.Укр., звільн. зі сл. за 
віком, хвор. або висл. років військ-м СБУ, прац.міліції, 
особам нач. скл. подат. міліції, рядю і нач.скл. крим.-викон. 
сист., держ.пожеж.ох., пенс. з числа слідчих прокур., дітям 
(до досяг.повнол.) прац-в міліції, осіб нач. скл. подат. 
міліції, ряд. і нач.складу крим.-викон.сист., держ.пож.ох., 
заг. або пом. у зв. з викон.служб. обов., непрацездат. чл. 
сім., які переб. на їх утрим., звільн. з військ.служби ос., які 
стали інвал. під час прох. військ.сл., батькам та чл.сім. 
військовос-в, які заг. (пом.) або проп. безвісті під час прох. 
військ. служби, батькам та чл. сім. осіб ряд. і нач.складу  
орг. і підрозд. цив. зах., Держ.сл. спеці.зв'язку та захисту 
інф. Укр., які загинули (померли), проп. без. або стали  
інв.при прох.сл., на житлово-комунальні послуги

2038,0 2038

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги

10304,0 10304

1513023 090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
придбання твердого палива 6,6 6,6

1513033 090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 134,0 134,0



1513014 090210

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та 
освітленням

791,0 791,0

1513024 090211

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „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

2,1 2,1

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 1200,0 1200,0

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги 1840,0 1840

1513025 090216
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 3,2 3,2
Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, 
малозабезпечиним сім'ям, інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 134434,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134434,6

1513041 090302 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1380,0 1380,0

1513042 090303
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох 
років незастрахованим матерям 11511,3 11511,3

1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини 89989,3 89989,3

1513044 090305
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 5100,0 5100,0

1513045 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 8500,0 8500,0

1513046 090307 Тимчасова державна допомога дітям 1014,0 1014,0

1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 500,0 500,0

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 1140,0 1140

1513049 091300
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям- інвалідам 15300,0 15300

1513016 090405
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 6070,0 6070

1513026 090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 7,1 7,1



090407

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату 
послуг газопостачання, центрального опалення та 
централізованого постачання гарячої води. 100,0 100,0

1513401 090412 програма "Турбота" 1932,0 1932,0

1513028 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 

4,5 4,5

1513112 090802
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 20 20,0

1513131 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1965,0 1345,6 20,8 1965,0
1513140 091103 Заходи державної політики з питань молоді 70,0 70,0

1513104 091204

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 2904,9 2075,9 10 10,6 10,6 2915,5

1513181 091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого 
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами 225,1 225,1

1513202 091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 45,0 45,0

1516060 100203 Благоустрій міст, сіл та селищ 70,0 70,0

1513035 170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 2523,0 2523,0

1513037 170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 1575,4 1575,4

2400000 24
Відділ культури, національностей та релігій 
райдержадміністрації 17733,0 11552,0 1224,2 1630,0 1584,0 875,2 0,0 46,0 46,0 46,0 19363,0

2414060 110201 Бібліотеки 1526,1 861,3 200,8 20,0 4,0 16,0 16 16 1546,1
2414070 110202 Музеї і виставки 624,8 302,5 135,1 4,0 4,0 628,8

2414090 110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу 1294,6 524,4 461,6 46,0 46,0 11,7 1340,6

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей 13858,9 9655,7 426,7 1560,0 1530,0 863,5 30,0 30,0 30,0 15418,9
2414801 110502 Централізована бухгалтерія 428,6 208,1 428,6

5300000 53 Управління агропромислового розвитку 2,1 0 0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0 0 502,1
5317310 160101 Проведення заходів із землеустрою 500,0 500,0 500,0

5318600 250404

Освоєння земель для сільськогосподарських і 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 
охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки 
землі, розмежування земель державної та комунальної 
власності і проведення інвентаризації земель в Києво-
Святошинському районі Київської області на 2012 - 2016 
роки 2,1 2,1



7610000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 16756,9 8044,6 2564,2 5480,4 24801,5

7618200 250311
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та 
міських бюджетів до селищних, сільських бюджетів 16378,9 16378,9

7618700 250315 інші додаткові дотації 323,2 323,2

7618430 250354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах

8044,6 2564,2 5480,4 8044,6

7618560 250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів 54,8

7600000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 150,0 150,0
7618010 250000 Видатки, не віднесені до основних груп
7618010 250102 Резервний фонд 150,0 150,0

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 496881,1 164190,8 36795,0 29580,2 18655,8 3433,2 375,1 10924,4 4934,0 1155,0 526461,3

 
                                              Голова ради Л.С.Шевчук



Додаток № 4

спецільний 
фонд загальний фонд

        МІСЬКІ
Боярська 9 540,9 33,52 1 477,8 100,0
Вишнева 9 336,0 31,19 2 216,6 157,5

      СЕЛИЩНА
Чабанівська 293,2 6,37 377,2 38,0

      СІЛЬСЬКІ
Білогородська 1 097,1 0,40 337,3 108,7
Бобрицька 79,2 0,03 22,0
Бузівська 1 074,5 0,39 71,9 23,8
Віта-Поштова 215,5 0,08 134,1 23,8
Гатненська 875,6 0,32 125,9 39,3
Гореницька 231,0 0,08 101,2 54,8 232,3 35,7
Горенська 1 075,1 0,40 222,5
Дмитрівська 1 997,2 36,49 171,1 45,0
Забірська 1 630,3 0,60 68,0 56,1
Княжицька 1 204,8 41,73 111,4 19,0
Крюківщинська 1 052,0 0,39 209,2 25,0
Лісниківська 190,9 0,07 85,7 16,2
Личанська 738,1 0,27 64,0 28,3
Мироцька 501,0 0,18 33,5 25,0
Мих.Рубежівська 1 248,0 0,46 116,7 39,0
Музичанська 953,3 0,35 90,0 71,6
Малютянська 210,8 0,08 58,9 4,0
Петрівська 63,5 0,02 196,2 50,2
Петрушківська 49,2 0,02 114,0 4,8
П.П.Борщагівська 8 792,6 72,27 535,6 65,9
Соф.Борщагівська 4 338,3 55,05 399,5 211,3
Тарасівська 1 461,3 0,54 213,1 30,9
Ходосівська 499,5 0,18 59,0 75,2
Хотівська 1 934,8 0,71 245,3 68,3
Шпитьківська 1 198,2 0,44 121,8 40,0

Всього 16 378,9 6,01 35 503,0 35,31 323,2 54,8 8 044,6 1 246,6

Л.С.Шевчук

146,7

42,5

400,0

Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
проведення 

виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 

селищних, 
міських голів

загальний фонд

Інші 
додаткові 

дотації

250,0
2,3

69,0

21,9

загальний фонд

                                           Голова ради 

                                                                                         до рішення Києво-Святошинської районної ради 
                                                              від 18.09.2014 року № 432-38-VІ

Показники
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік

                                                                                                                                                            тис.грн.

щоденний 
норматив 

відрахувань

Найменування 
адміністративно-
територіальних 

одиниць
сума

щоденний 
норматив 
відрахува

нь

сума

дотації вирівнювання, 
що передаються з 

районного бюджету

Кошти, що надходять з 
інших бюджетів

Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
будівництво, 

реконструкцію, 
ремонт та 
утримання 

вулиць і доріг 
комунальної 
власності у 
населених 
пунктах

Кощти, що передаються з районного 
бюджету

1 996,0

3 779,0

Кощти, що передаються до районного 
бюджету

інші субвенції

спецільний фонд

338,9

38,1

430,0

43,6



Додаток № 5
до рішення Києво-Святошинської районної ради

від 18.09.2014 року № 432-38-VІ 

тис.грн.

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1155,00 1689,80 1155,00 534,80

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

203410 Одержано 0,00 1885,10 1604,10 1885,10
203420 Повернено 0,00 -1885,10 -1604,10 -1885,10

205000
Фінансування за рахунок 
залишків коштів на рахунках 
бюджетних установ

0,00 534,80 0,00 534,80

205100 на початок періоду 0,00 1177,70 0,00 1177,70
205200 на кінець періоду 0,00 642,90 0,00 642,90

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів -1155,00 1155,00 1155,00 0,00

208100 на початок періоду 4780,10 6032,80 895,50 10812,90
208200 на кінець періоду 4780,10 6032,80 895,50 10812,90

208400

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

-1155,00 1155,00 1155,00 0,00

Всього за типом кредитора -1155,00 1689,80 1155,00 534,80

600000 Фінансування за активними 
операціями -1155,00 1689,80 1155,00 534,80

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів -1155,00 1155,00 1155,00 0,00

602100 на початок періоду 4780,10 7210,50 895,50 11990,60
602200 на кінець періоду 4780,10 7210,50 895,50 11990,60

602400

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

-1155,00 1155,00 1155,00 0,00

603000 Фінансування за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку 0,00 534,80 0,00 534,80

Всього за типом боргового 
зобов'язання -1155,00 1689,80 1155,00 534,80

 
                      Голова ради            Л.С.Шевчук

Джерела фінансування районного бюджету на 2014 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

Разом



                                                                                                                                                                                                                                                Додаток № 6 
до рішення Києво-Святошинської районної ради 

від 18.09.2014 року  № 432-38-VІ  
Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 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 
10 Управління освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 
    4419,7 

070201 Загальноосвітні школи Придбання лічильників тепла (КЕК 3110)    120,0 
070201 Загальноосвітні школи Придбання обладнання (КЕК 3110)    120,0 
070201 Загальноосвітні школи Придбання вентиляційного обладнання з 

монтажем для підвального приміщення 
Боярського  НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» 
(КЕК 3110) за рахунок субвенції з Боярського 
міського бюджету 

   200,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт санвузлів початкової 
школи  ЗОШ I-III ступеня №5 м.Боярка ( КЕК 
3132) за рахунок субвенції з Боярського 
міського бюджету 

   120,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт спортивної зали та їдальні 
Княжицької ЗОШ ( КЕК 3132) за рахунок 
субвенції з Княжицького сільського бюджету 

   250,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт спортивної зали 
Крюківщинської ЗОШ ( КЕК 3132) за рахунок 
субвенції з Крюківщинського сільського 
бюджету (погашення заборгованості станом на 
1.01.2014 року) 

   2,3 

070201 Загальноосвітні школи Придбання вікон для Мироцької ЗОШ (КЕК 
3110) (погашення заборгованості станом на 
1.01.2014 року) за рахунок субвенції з 
Мироцького сільського бюджету 

   69,0 

070201 Загальноосвітні школи Придбання меблів для Шпитьківської ЗОШ 
(КЕК 3110) (погашення заборгованості станом 
на 1.01.2014 року) за рахунок субвенції з 
Петрушківського сільського бюджету 

   11,5 



1 2 3 4 5 6 7 
070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт спортивного майданчика 

Соф.Борщагівського НВК "Спеціалізована 
школа 1-3ст.-ЗОШ 1-3 ст." (3132) (погашення 
заборгованості станом на 1.01.2014 року) за 
рахунок субвенції з Соф.Борщагівського 
сільського бюджету  
 

   146,7 

070201 Загальноосвітні школи Придбання вентиляційного обладнання для  
Хотівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - гімназія 
(КЕК 3110) (погашення заборгованості станом 
на 1.01.2014 року) за рахунок субвенції з 
Хотівського сільського бюджету 
 

   37,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт спортивного комплексу 
Хотівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - гімназія 
(КЕК 3132) (погашення заборгованості станом 
на 1.01.2014 року)  за рахунок субвенції з 
Хотівського сільського бюджету 
 

   5,5 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт приміщення Бузівської 
ЗОШ  (КЕК 3132) за рахунок субвенції з 
Бузівського сільського бюджету 
  

   250,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт теплотраси Бузівської 
ЗОШ  (КЕК 3132), в тому числі: 
- за рахунок субвенції з Бузівського сільського 
бюджету 

   430,0 
 
 

180,0 
070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт приміщення Тарасівської 

ЗОШ  (КЕК 3132) за рахунок субвенції з 
Тарасівського сільського бюджету 

   400,0 

070201 Загальноосвітні школи Капітальний ремонт баскетбольного 
майданчика біля Боярського  НВК «Гімназія-
ЗОШ І ступеня»   (КЕК 3132) за рахунок 
субвенції з Боярського міського бюджету 

   990,0 

070807 Інші освітні програми  Придбання шкільного автобусу (КЕК 3110)    250,0 
091106 Інші видатки Капітальний ремонт приміщень оздоровчого 

табору «Горбовицька Січ» 
   250,0 

150101 Капітальні вкладення Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на проведення реконструкції з 
добудовою приміщення  Боярської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня № 1 (КЕК 3122) за рахунок субвенції з 
Боярського міського бюджету 

   686,0  



1 2 3 4 5 6 7 
150101 Капітальні вкладення Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для реконструкції приміщення 
Білогородської ЗОШ №1 (КЕК 3142) 
(погашення заборгованості станом на 
1.01.2014 року) за рахунок субвенції з 
Білогородського сільського бюджету 

   38,2 

150101 Капітальні вкладення Реконструкція даху приміщення Дмитрівської  
ЗОШ (КЕК 3142) (погашення заборгованості 
станом на 1.01.2014 року) за рахунок субвенції 
з Дмитрівського сільського бюджету 

   43,5 

14 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації 

    349,3 

080101 Лікарні Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
Вишнівської лікарні (стаціонарне відділення) 
(КЕК 3132) за рахунок субвенції з 
Вишнівського міського бюджету 

   290,0 

080800 Центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги 

Придбання вікон для Шпитьківської 
амбулаторії ЗПСМ (КЕК 3110) за рахунок 
субвенції з Петрушківського сільського 
бюджету 

   10,4 

150101 Капітальні вкладення Виготовлення проекту реконструкції 
приміщення для встановлення томографу у 
Вишнівській міській лікарні (КЕК 3142) за 
рахунок субвенції з Вишнівського міського 
бюджету 

    48,9 

24 Відділ культури, національностей та 
релігій райдержадміністрації 

    46,0 

110201 Бібліотеки Поповнення бібліотечного фонду (КЕК 3110)    16,0 
110205 Школи естетичного виховання Придбання котлів (КЕК 3110)    30,0 
 Всього бюджет розвитку: - 0 0 0 4 815,0 
 
  
 
                                                                               Голова ради                                                                 Л.С.Шевчук 



Додаток № 7 
до рішення Києво-Святошинської районної ради 

від 18.09.2014 року  № 432-38-VІ   
              

Перелік регіональних програм по районному бюджету Києво-Святошинського району на 2014 рік, виконавцями яких 
є установи, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 

 
тис.грн 

КВК   Загальний фонд Спеціальний фонд  Разо
м 

КТКВ 

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

1 2 3 4 5 6 7 

01 
Районна рада 

 10,0   10,0 

250404  

Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких 
та інших заходів 

10,0   10,0 

03 Районна державна 
адміністрація  357,9   476,9 

110502  

Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких 
та інших заходів 

32,9  
   32,9  

 

120201  Програма підтримки розвитку регіональних засобів 
масової інформації 130,0    130,0  

180404  
Програма розвитку малого  та середнього 
підприємництва в Києво-Святошинському районі 
 

10,0   10,0 

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

175,0   175,0 

250404 
 Програма залучення інвестицій та поліпшення 

інвестиційного клімату в Києво-Святошинському 
районі 
 

10,0   10,0 

250404 
 

   
Програма «Розроблення (оновлення) містобудівної 
документації на території Києво-Святошинського 
району Київської області на 2012-2015 роки» 

119,0 119,0 

10 
Управління освіти, 

молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 2114,0  500,0 2614,0 

070807,  
070808, 
091106 

 
Програма «Діти України» 298,3   298,3 



 

070807 
 Програма розвитку системи освіти Києво-

Святошинського району на 2011-2014 роки  
 

468,3 
 
 

 
 468,3 

070807 
 

  Програма «Шкільний автобус» 250,0 
 250,0 

091108, 
091106 

 
Програма оздоровлення дітей 1023,5 Програма оздоровлення дітей 250,0 1273,5 

130107 
 Програма розвитку фізичної культури та спорту в 

Києво-Святошинському районі 301,9   301,9 

130112  Програма розвитку дитячо-юнацького футболу у 
Києво-Святошинському районі 22,0   22,0 

15 
Управління 

соціального захисту 
населення 

 2 382,1   2 382,1 

081002, 
090412, 
091205, 
091209, 
100203 

 Програма «Турбота» 2292,1   2292,1 

090802  Програма «Назустріч дітям» 20,0   20,0 

091103   
Програма «Молодь» 70,0   70,0 

53 
Управління 

агропромислового 
розвитку 

 2,1  500,0 502,1 

160101 
  

Програма «Освоєння земель для сільськогосподарських 
і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 
угідь, охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, розмежування земель державної 
та комунальної власності і проведення інвентаризації 
земель в Києво-Святошинському районі Київської 
області на 2012 - 2016 роки» 

2,1 

Програма «Освоєння земель для сільськогосподарських 
і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 
угідь, охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, розмежування земель державної 
та комунальної власності і проведення інвентаризації 
земель в Києво-Святошинському районі Київської 
області на 2012 - 2016 роки» 

500,0 502,1 

 Всього  3366,1  750,0 5 985,1 

                  
 
                    
                                                                                Голова ради                                                                                Л.С.Шевчук 


