
 

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 2014 року 

 
 

 
 Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної 
адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 
9 місяців 2014 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 2014 року по доходах у сумі чотириста один мільйон дев’ятсот 
сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят п’ять (401 948 785) грн. і по видатках у сумі 
триста п’ятдесят вісім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча сімдесят дві 
(358 271 072) грн., у тому числі: 

     1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі триста 
вісімдесят чотири мільйони триста тисяч чотириста шістнадцять (384 300 416) грн.,  
по видатках у сумі триста сорок три мільйони п’ятсот тридцять три тисячі шістсот 
дев’яносто дев’ять (343 533 699) грн.;  
          1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі сімнадцять 
мільйонів шістсот сорок вісім тисяч триста шістдесят дев’ять (17 648 369) грн., по 
видатках у сумі чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч триста сімдесят 
три (14 737 373) грн. 
 
 
 
 
 

                    Голова ради                         Л.С. Шевчук 
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З урахуванням внесених змін, районний бюджет Києво-Святошинського 
району на 2014 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у 
сумі  527 121,3 тис.грн, у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі                             
202 346,4 тис. гривень.        

Доходи загального фонду, затверджені в сумі 498 036,1 тис.грн, 
спеціального фонду –    29 085,2 тис. гривень. 

За 9 місяців 2014 року доходи районного бюджету виконані в сумі                            
401 948,8 тис.грн, що становить 76,3 відсотка до затверджених планових 
показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 
384 300,4 тис.грн, що становить 77,2 відсотка річних показників на рік, 
спеціального фонду – 17 648,4 тис.грн, або 60,7 відсотка до показників на рік з 
урахуванням змін.  

За звітний період до районного бюджету надійшло 191 675,0 тис.грн 
власних і закріплених доходів, що становить 79,3 відсотка до плану на рік. 

Порівняно з відповідним періодом 2013 року надходження зросли на 
28 126,7 тис.грн або на 17,2 відсотка. 

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи 
фізичних осіб, відрахування якого становить 50,0 відсотків від сум, сплачених 
на території району.  

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи 
фізичних осіб складає 99,8 відсотка. При плані 168 146,7 тис.грн фактично 
надійшло 191 244,7 тис.грн, або 113,7 відсотка до запланованого станом на 
01.10.2014 року. 

Проти відповідного періоду 2013 року надходження зазначеного податку 
збільшились на 28 494,7 тис.грн або на 17,6 відсотка. 

Власних доходів районного бюджету надійшло 430,3 тис.грн, що 
становить 51,0 відсоток до плану на 9 місяців 2014 року.  

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на 
прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування 
майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку 
(доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад, 
авансових внесків з податку на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності та інших надходжень (поновлення касових видатків). 

Протягом 9 місяців 2014 року підприємствами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 
36,1 тис.грн податку на прибуток, 12,1 відсотка до запланованого на звітну 
дату. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшилися 
на 191,2 тис.грн. 

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 
272,2 тис.грн, 64,0 відсотка до запланованого, менше минулорічних показників 
на 48,1 тис.грн. 
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Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній 

власності, надійшло 6,3 тис.грн, або 119 відсотків до запланованого, менше 
відповідного періоду минулого року на 2,7 тис.грн. 

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 115,7 тис.грн. 
             Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального 
фонду районного бюджету надійшло 133 309,4 тис.грн. 
            До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді 
податків, зборів, платних послуг та субвенцій склали 17 648,4 тис.грн, у тому 
числі: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах 
5 452,4 тис.грн, яка спрямована в повному обсязі до місцевих бюджетів району; 

- власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок 
коштів районного бюджету 4 687,5 тис.грн; 
            - субвенції 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 4 594,1 тис.грн; 

- інших субвенцій 2 742,2 тис.грн; 
- надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 172,2 тис.грн. 
 

Всього надходження субвенцій з державного бюджету до районного 
бюджету за звітний період склали 143 355,9 тис.грн, або 70,8 відсотка до 
запланованого. 

Виконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців 2014 року 
характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та 
Додатку 2 (спеціальний фонд). 

Видатки районного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін 
затверджені в сумі  527 704,0 тис. гривень. 

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 
358 271,1 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду –               
343 533,7 тис.грн що складає 69,1 відсоток до річних призначень, спеціального 
–  14 737,4 тис.грн, або 47,8 відсотка до уточнених річних призначень. 

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального 
захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з 
державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету 
направлено 325 907,0 тис. гривень, з яких на фінансування видатків із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 155 558,9 тис.грн, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 21 013,7 тис.грн, продуктів харчування – 
8 201,3 тис.грн, придбання медикаментів –  3 001,4 тис.грн. 
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          В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з 
державного бюджету за звітний період профінансовано 133 304,9 тис.грн, в 
тому числі: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 107 698,8 тис.грн, на надання 
пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 
побутового сміття 20 196,7 тис.грн, на надання пільг ветеранам війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 3 374,4 тис.грн, на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 
1 356,6 тис. гривень, на медичне обслуговування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 644,6 тис. гривень, на проведення 
виборів – 22,0 тис.грн, на надання пільг та субсидій населенню на оплату 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  
16,3 тис. гривень. 

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується 
даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний 
фонд). 

 
 
 
 
 
 
 
 

В.о. начальника управління фінансів  
Києво-Святошинської  
районної державної                                                                               Т.М.Петренко                     
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


