
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про районний бюджет Києво-Святошинського району 
на 2011 рік 

 
 
 

 Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України від 21.05.1997 р. 
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради, 
197, № 24, стаття 170) (з наступними змінами), частини 10 статті 75, статей 76 і 77 
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 
2011 рік», районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
 1. Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 
388602,0  тис.грн.,  у  тому  числі  субвенції  з  Державного  бюджету  у  сумі  
185987,1 тис.грн., кошти, що передаються з місцевих бюджетів до районного 
бюджету у сумі 27155,7 тис.грн., дотації вирівнювання, що одержуються з 
державного бюджету 32555,3 тис.грн. (додаток № 1).  
            Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити в сумі 
383116,2 тис.грн.,  спеціального  фонду  районного  бюджету  5485,8 тис.грн.  
(додаток № 1). 
  

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 
388602,0 тис.грн., у тому числі кошти, що передаються з районного бюджету до 
місцевих бюджетів в сумі 9429,1 тис.грн. 
               Обсяг   видатків   загального   фонду   районного   бюджету   у   сумі  
382816,2 тис.грн.  та  видатків  спеціального  фонду  районного  бюджету  у  сумі 
5758,8 тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) 
структурою бюджету. 
 

 3. Установити  профіцит  загального  фонду  районного  бюджету  у  сумі  
300,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5). 

 

4. Установити  дефіцит  спеціального  фонду  районного  бюджету  у  сумі  
300,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 
фонду  до  бюджету  розвитку  (спеціального фонду) у сумі 300,0 тис. гривень 
(додаток № 5). 

 

 5. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо 
виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, 
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передаються у відповідності з чинним законодавством від одного головного 
розпорядника коштів районного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не 
припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням, для 
виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником 
коштів районного бюджету, якому ці повноваження передані за погодженням з 
постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку. 
 

 6. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі  
100,0 тис.грн. 
 

 7. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком 
№ 4  до цього рішення, а саме: 

- дотації вирівнювання сільським бюджетам у сумі  9429,1 тис.грн.; 
- коштів, що передаються до районного бюджету з місцевих бюджетів у сумі 

27155,7 тис.грн.; 
      -   субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої 

заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого 
самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують 
працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень у сумі 135,3 
тис.грн. 

 

8. Затвердити  перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде 
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 

 9. Установити, що у 2011 році перерахування сум дотацій вирівнювання  
сільським бюджетам здійснюється управлінням державного казначейства у Київській 
області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень 
доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього 
рішення. 
            Перерахування коштів до районного бюджету з міських, селищного і сільських 
бюджетів здійснюється управлінням державного казначейства у Київській області 
згідно з нормативами щоденних перерахувань, визначених у додатку № 4 до цього 
рішення, від надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягів 
міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів. 
 

10. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 
150,0 тис.грн.   

Фінансування видатків із резервного фонду здійснюється через головних 
розпорядників бюджетних коштів районного бюджету шляхом передачі їм 
відповідних бюджетних призначень.  

 

11. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних  установ (код 1110); 
- нарахування на заробітну плату (код 1120); 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); 
- забезпечення продуктами харчування (код 1133); 
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); 
- трансферти населенню (код 1340);  
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- трансферти місцевим бюджетам (код 1320). 
12. Надати право районній державній адміністрації: 
 

- укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державного 
казначейства України в Київській області про отримання короткотермінових 
позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу 
чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на 
заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами;  

- укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державного 
казначейства України в Київській області на отримання середньострокових 
позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових 
обсягів доходів районного бюджету на 2011 рік, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"; за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за 
користування цими коштами;  

- здійснювати протягом 2011 року перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, 
субсидій та допомоги населенню та у разі здійснення обласною державною 
адміністрацією протягом 2011 року перерозподілу субвенцій між їх видами, а 
також уточнення інших субвенцій з послідуючим затвердженням внесених змін 
районною радою в установленому порядку. 

 

         13.  Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації: 
-  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з постійною комісією з 
питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку; 
- протягом бюджетного періоду у виняткових випадках за обґрунтованим поданням 
розпорядників коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за 
економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень 
по загальному та спеціальному фонду районного бюджету. 
 

           14. Розпорядникам коштів районного бюджету: 
-  забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати 
праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну 
енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої 
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання 
енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів 
призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів. Планувати у 
2011 році видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної 
сфери, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових 
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виплат по оплаті праці та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги 
та енергоносії; 
- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і 
видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів 
коштів районного бюджету і подати їх управлінню Державного казначейства в Києво-
Святошинському районі; 
- спрямовувати перевищення власних надходжень бюджетних установ над 
відповідними видатками, затвердженими рішенням про районний бюджет, у першу 
чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, 
стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, якщо відсутня така заборгованість, кошти спрямовувати: 
50 відсотків - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;  
50 відсотків - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не 

забезпечені коштами загального фонду обласного бюджету для проведення видатків 
по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету. 

 

            15. Установити, що головні розпорядники коштів районного бюджету мають 
право брати зобов’язання у 2011 році, враховуючи необхідність виконання 
бюджетних зобов’язань минулих років, в межах відповідних бюджетних призначень, 
затверджених їм на поточний рік. 
            У разі невиконання затверджених показників власних і закріплених доходів 
районного бюджету головним розпорядникам коштів проводити реєстрацію 
бюджетних зобов’язань після погодження фінансовим управлінням 
райдержадміністрації. 

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника 
іншому здійснюється відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України 
від 08.07.2010 № 2456-VІ. 

 

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки 
на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах 
фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання 
бюджетних коштів.  

 

17. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при плануванні видатків 
на управління дотримуватися доведених граничних розрахункових показників на 
галузь. 

 

18. Надати голові районної державної адміністрації право на розподіл коштів   
резервного фонду районного бюджету на 2011 рік. 

 

19. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити відповідні 
субвенції районному бюджету на фінансування закладів охорони здоров’я. 

 

20. За результатами півріччя райдержадміністрації надати, в першу чергу, 
пропозиції щодо джерел фінансування в повному обсязі захищених статей до кінця 
року.  

 

21. Районній державній адміністрації винайти можливість забезпечення 
медичними працівниками загальноосвітніх закладів в межах затвердженого фонду 
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оплати праці головних розпорядників коштів районного бюджету на 2011 рік.  
22. Доручити районній державній адміністрації звернутися до Київської 

обласної державної адміністрації та Міністерства фінансів України з питання щодо 
виділення коштів в 2011 році на будівництво (реконструкцію) футбольного поля, 
льодового катка або басейну в Києво-Святошинському районі в межах реалізації 
програми «Україна для людей» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний та культурний розвиток регіонів. 

 

23. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.). 

                             

 

 

                Голова ради                                       В.В. Луцюк 

 
 
 
 
 
 
 
м. Київ 
30 грудня 2010 року 
№ 36-03-VІ 



Додаток № 3 

(тис.грн.)

КВК код Назва головного розпорядника коштів

з них

Найменувння коду тимчасової класифікації вдатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Районна рада 2366,2 636,9 391,4 120 120 0 0 0 0 0 2486,2
010116 Органи місцевого самоврядування 1865,9 636,9 391,4 120 120 1985,9

010116

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
збереження середньої заробітної плати на період 
працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування 
з числа дупутатів відповідних рад, що потребують 
працевлащштування в зв'язку із закінченням строку 
повновжень 167,4 167,4

250203
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 254,8 254,8

250404 Інші видатки 78,1 78,1

020 Районний відділ освіти 100821,3 56394,2 16176,7 1308,4 1008,4 525,0 0,0 300,0 300,0 300,0 102129,7
070201 Загальноосвітні школи 87618,5 48683,3 15432,7 450 450 200 88068,5
070202 Вечірні ( змінні ) школи 1454 1062,8 235 235 150 1689
070303 Дитячі будинки 1576,5 630,7 211,2 57,6 57,6 40 1634,1
070401 Позашкільні заклади освіти 3534,2 2362,1 281,1 265,8 265,8 135 3800
070802 Методична робота , інші заходи по народній освіті 751 536,5 751
070804 Централізовані бухгалтерії 918,5 603,9 28,3 918,5
070805 Групи по централізованому госпобслуговуванню 524 243,9 524
070806 Інші заклади освіти 2134,1 1353,6 200,5 2134,1
070807 Інші освітні програми 278,7 278,7

 від 30.12.2010 року № 36-03-VІ 

з них з них з них 

До рішення сесії Києво-Святошинської районної ради 

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

 Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього  оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаютьс
я із 

загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду) 

споживан
ня

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку  бюджет 
розвитку



070808
Допомога дітям-сиротам та дітям , позбавленого батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років. 9,5 9,5

091106  Інші видатки 160 160

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 500,0 500

130107
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл 1362,3 917,4 22,9 1362,3

150101 Капітальні вкладення 300 300 300 300 300

180409

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

030  Центральна районна лікарня 66697,3 37089,2 6380,6 2998,4 2756,6 1109,5 173,3 241,8 241,8 0,0 69695,7

080101 Лікарні 48746,0 25882,2 5378,4 48746
080209 Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 6935,5 4201,5 70,4 6935,5

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і 
спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 7805,9 5010 705 7805,9

080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1900,3 1187,9 125,9 1879,3 1667,5 601,7 104,8 211,8 211,8 3779,6
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 905,5 540,2 100,9 905,5
081002 Інші заходи по охороні здоров*я 0
081004 Централізовані бухгалтерії 386,2 267,4 386,2
081001 Медико-соціальні експертні комісії 1119,1 1089,1 507,8 68,5 30 30 1119,1

080000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які 
надають медичну допомогу хворим н туберкульоз

17,9 17,9

050 Управління праці та соціального захисту населення 118676,4 1647,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118676,4
070303 Прийомні сім'ї 513,4 513,4
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 20,0 20

090201

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

16843,1 16843,1

090202

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

6,5 6,5

090203

Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги пред Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітоаним громадянам , які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами 148,8 148,8



090204

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

1256,7 1256,7

090207
Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на житлово-комунальні послуги 7272,4 7272,4

090208
Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на придбання твердого палива  9 9

090209
Інші пільги гомадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 73,8 73,8

090210

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

442,8 442,8
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 974,2 974,2
090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 431,8 431,8

090216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива  та 
скрапленого газу 4 4
Субвенція на виплату допомог сім*ям з дітьми , 
малозабезпечиним сім*ям , інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 82040,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82040,9

090302 Допомога у зв*язку з вагітністю і пологами 827,4 827,4

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим 
матерям 12786,7 12786,7

090304 Допомога при народженні дитини 48639,3 48639,3
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4171,3 4171,3
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 6051,5 6051,5
090307 Тимчасова державна допомога дітям 390,7 390,7
090308 Допомога при усиновленні дитини 146 146

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім*ям 317,2 317,2

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- 
інвалідам 8710,8 8710,8



090405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті 0
житлово-комунальних послуг 2025,3 2025,3

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

090414

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

2 2
090412 Інші видатки по соціальному захисту населення 546 546
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 305,2 208,5 8,8 305,2
091103 соціальні програми і заходи державних оганів у справах молоді 30 30
091107 соціальні програми і заходи державних оганів у справах сім'ї 0
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 20 20
091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 2043,7 1438,9 13 2043,7
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 45 45
100203 Благоустрій міста, села та селища 0

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремих категорій громадян 3126,8 3126,8

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті 490 490

110 Відділ  культури та туризму районної державної адміністрації 13193,0 8804,2 602,5 859,0 859,0 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14052

110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистцькі заклади та 
заходи 74,0 74

110201 Бібліотеки 3352,4 2196,9 223,2 3352,4
110202 Музеї і виставки 475,1 247,7 42,4 3 3 478,1
110204 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу 822,7 406,2 236,2 20 20 842,7
110205 Школи естетичного виховання 8186,2 5787,4 100,7 836 836 612 9022,2
110502 Інші культурно - освітні заклади та заходи 282,6 166 282,6

150 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 1082,6 595,7 216,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1082,6

130107
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл 998,6 595,7 216,9 998,6

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

090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 20,0 20
091103 соціальні програми і заходи державних оганів у справах молоді 20,0 20
091104 соціальні програми і заходи державних оганів у справах жінок 0
091107 соціальні програми і заходи державних оганів у справах сім'ї 0,0

006 Районна державна адміністрація 70265,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70265,0
120200 Періодичні видання (газети та журнали) 100,0 100,0
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи) 50,0 50,0
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 0,0
250404 Інші видатки 115,0 115,0

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 70000,0 70000,0

220  Фінансое управління РДА 9564,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9564,4



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

250315 Інші дотації 0,0

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
збереження середньої заробітної плати на період 
працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування 
з числа дупутатів відповідних рад, що потребують 
працевлащштування в зв'язку із закінченням строку 
повновжень 135,3 135,3

200 Управління агропромислового розвитку 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
200200  Охорона і раціональне використання земель 500,0 500,0 500,0

 
300 Резервний фонд 150,0 150,0

250102 Резервний фонд 150,0 150,0

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 382816,2 105167,6 23789,9 5785,8 4744,0 2246,5 173,3 1041,8 541,8 300,0 388602,0

   

Заступник голови районної ради

 
  

В.А.Костина



   Додаток № 4
            До рішення сесії Києво-Святошинської районної ради

                         від 30.12.2010 року № 36-03-VІ
 

(тис.грн.)

Найменування 
адміністративно-

територіальних одиниць

сума щоденний сума щоденний  
норматив норматив  

відрахувань відрахувань  

        МІСЬКІ
Боярська 5875,7 31,8 5875,7
Вишнева 8869,3 39,5 41,2 8910,5

      СЕЛИЩНА
Чабанівська 364,5 12,35 364,5

      СІЛЬСЬКІ
Білогородська 557,5 0,29 557,5
Бобрицька 3,7 0,00 21,2 24,9
Бузівська 685,0 0,36 685,0
Віта-Поштова 58,2 0,03 58,2
Гатненська 212,2 0,11 212,2
Гореницька 27,9 3,55 27,9
Горенська 1063,6 0,55 17,1 1080,7
Дмитрівська 228,2 18,43 228,2
Забірська 975,6 0,51 13,5 989,1
Княжицька 872,5 59,06 872,5
Крюківщинська 626,7 0,33 626,7
Лісниківська 78,9 0,04 78,9
Личанська 421,3 0,17 421,3
Мироцька 324,8 0,17 324,8
Мих.Рубежівська 743,5 0,39 743,5
Музичанська 692,2 0,36 692,2
Малютянська 141,1 0,07 141,1
Петрівська 215,6 20,63 215,6
Петрушківська 139,3 72,09 139,3
П.П.Борщагівська 6668 79,64 6668,0
Соф.Борщагівська 3894,7 81,24 42,3 3937,0
Тарасівська 1384,7 0,72 1384,7
Ходосівська 443,2 0,23 443,2
Хотівська 195,3 0,10 195,3
Шпитьківська 821,6 0,43 821,6

Всього 9429,1 4,9 27155,7 40,6 135,3 36720,1

  
Заступник голови районної ради В.А.Костина

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

 

Дотація вирівнювання
з районного бюджету

Кошти, що передаються
до районного бюджету Разом

загальний фонд



          Додаток  № 5
До рішення сесії районної ради 
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ 

 
тис.грн.

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -300,00 300,00 300,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів -300,00 300,00 300,00 0,00

208330 На початок періоду -300,00 300,00 300,00 0,00
208330 На кінець періоду -300,00 300,00 300,00 0,00

Всього за типом кредитора -300,00 300,00 300,00 0,00

600000 Фінансування за активними 
операціями -300,00 300,00 300,00 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових 
коштів -300,00 300,00 300,00 0,00

602303 На початок періоду -300,00 300,00 300,00 0,00
602303 На кінець періоду -300,00 300,00 300,00 0,00

Всього за типом боргового 
зобов'язання -300,00 300,00 300,00 0,00

Заступник
голови районної ради В.А. Костина

Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. 
бюджет 

Разом



      Додаток № 6 
До рішення сесії районної ради  
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ  

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

 
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 

020 Районний відділ освіти      
150101 Капітальні вкладення  Реконструкція приміщення оздоровчого 

табору «Горбовицька Січ» 
   300,0 

030 Центральна районна лікарня Придбання обладнання    241,8 
       
 Всього бюджет розвитку:     541,8 
 
 
 
 
 
 
                                                      Заступник голови районної ради                                                                         В.А.Костина                                                                                                                                                                  



 
Додаток № 7 

До рішення сесії районної ради  
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ  

               
Перелік регіональних програм по районному бюджету Києво-Святошинського району на 2011 рік, виконавцями яких 

є установи, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 
 
 

тис.грн.  

КВК   Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 

КТКВ 

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

001 
Районна рада 

     

250404  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

37,8    37,8 

006 Районна державна 
адміністрація      

110502  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

50,0  
    50,0 

120201  Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової 
інформації 100,0     100,0 

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

020 
Районний відділ 

освіти      

070807, 
091106 

 
Діти України 229,0   229,0 

070807 
 

Обдарована дитина 144,7   144,7 

070807 
 

Вчитель 25,0   25,0 

070807 
 

Шкільна бібліотека 10,0   10,0 



 

091108 
 

Програма оздоровлення дітей 500,0   500,0 

130107 
 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-

Святошинському районі  20,0    20,0 

050 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
     

081002, 
090412, 
091209 

 Турбота 611,0   611,0 

090802  Назустріч дітям 20,0   20,0 

091103  Молодь 20.0    20,0   

110 
Відділ культури і 

туризму      

110103  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

74,0     74,0 

150 
Відділ молоді і 

спорту      

090802  Назустріч дітям 20,0   20,0 

091103  Молодь  20,0    20,0  

130107  Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-
Святошинському районі  50,0    50,0 

 Всього  2046,5    2046,5 

    
 
 
 
                                                        Заступник голови районної ради                                                           В.А. Костина 


