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Основні пріоритетні завдання соціально-економічного 

 та культурного розвитку Києво-Святошинського району у 2015 році 
 
 Основною метою Програми соціально-економічного  та культурного 

розвитку Києво-Святошинського району у 2015 році є створення передумов 
для стійкого  соціально-економічного розвитку на основі підвищення 
конкурентоспроможності  економіки району для  зростання якості життя  
мешканців Київщини.  

Досягнення зазначеної мети, планується здійснити шляхом реалізації 
наступних пріоритетів: 

 поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій та 
збільшення обсягів експорту, що створить умови для виробництва нових 
видів конкурентоспроможної продукції як для зовнішнього так і 
внутрішнього ринку; 

 сприяння розвитку високотехнологічного 
сільськогосподарського виробництва, диверсифікація енергозберігаючих і 
високопродуктивних технологій ведення рослинництва і тваринництва, 
ефективному використанню земельних ресурсів, розвитку альтернативних 
видів економічної діяльності у сільській місцевості;  

 стимулювання впровадження в районі новітніх 
енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів; 

 розвиток промислового виробництва за рахунок модернізації 
виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій та підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємств промислового сектору 
економіки; 

 створення сприятливих умов для розвитку малого та 
середнього підприємництва та подальша розбудова інфраструктури 
підтримки бізнесу; 

 поступове наближення рівня життя мешканців району до 
загальноєвропейських стандартів щодо якості та доступності освіти, 
медичного обслуговування, соціального захисту, житлово-комунальних 
послуг, фізкультури і спорту, а також стану навколишнього природного 
середовища. 

 забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, 
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів району, залучення 
додаткових надходжень до місцевих бюджетів та раціонального 
використання бюджетних коштів. 
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Гуманітарна сфера 
 

Освіта 
 

Головними цілями на 2015 рік є підвищення якості освіти, впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, доступність та ефективність 
освіти, приведення мережі навчальних закладів у відповідність до потреб 
громади, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві, удосконалення патріотичного виховання, розбудова системи "освіта 
впродовж життя". 

Основними завданнями та заходами є: 
У сфері дошкільної освіти:  
 забезпечення стовідсоткового охоплення дітей старшого 

дошкільного віку суспільною дошкільною освітою; 
 відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних 

комплексів;  
 розширення мережі дошкільних навчальних закладів, груп 

спеціального призначення для дітей з психофізичними вадами розвитку; 
 створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців 

дошкільних навчальних закладів;  
 забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних 

навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті 
дошкільної освіти дітьми раннього віку; 

 впровадження енергозберігаючих технологій у дошкільних 
навчальних закладах; 

 
У галузі загальної середньої освіти: 
 залучення коштів місцевих бюджетів для придбання шкільних 

автобусів для поповнення й оновлення існуючого парку автобусів; 
 забезпечення комп’ютерною технікою (навчальними комп’ютерними 

комплексами), інтерактивними дошками, мультимедійними пристроями 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

 створення технічних умов для забезпечення всіх навчальних 
закладів швидкісним Інтернетом та розвиток сучасної технологічної 
інфраструктури;  

 вирішення питання ліцензування та сертифікації програмних 
продуктів, що використовуються у навчальному процесі; 

 оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням; 

 посилення виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів 
шляхом проведення заходів, спрямованих на виховання у дітей та учнівської 
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молоді патріотизму і духовності, формування національної самосвідомості, 
високих моральних якостей; 

 забезпечення доступності освітніх послуг для дітей сільської 
місцевості шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань у 
базових загальноосвітніх навчальних закладах та організації підвезення  дітей 
шкільним автобусом до місць проведення гурткових занять; 

 створення умов для забезпечення рівного доступу дітей із 
обмеженими фізичними можливостями до приміщень загальноосвітніх 
шкільних закладів (ліквідація архітектурних бар'єрів, побудова пандусів, 
переобладнання туалетних кімнат, посилення освітлення навчальних 
приміщень); 

 упровадження моделі інклюзивної освіти в навчально-виховний 
процес позашкільних навчальних закладів, створення умов для доступності 
позашкільної освіти дітям з особливими потребами;  

 підтримка інформаційно-ресурсної бази даних шкільних бібліотек 
області. 
         Загальна кількість закладів освіти району на 2015 рік складає - 85 
установ. 
          За рахунок коштів районного бюджету планується фінансування 
видатків на утримання 37 дошкільних навчальних закладів,  які будуть 
відвідувати 7 280 дітей. 

У 2015 році на території району функціонують 38 загальноосвітніх 
шкіл, (в тому числі 2 навчально-виховних об’єднання в м.Боярка та 
с.Личанка). В цих закладах навчається 16 281 учень.   

Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах району в 
2014/2015 навчальному році забезпечують 2 468 педагогічних та інших 
працівників. 

Загальна мережа загальноосвітніх шкіл на 2015 рік  в районі 
залишиться незмінною. 

Функціонує одна вечірня школа, де навчається  521 учень та працює 41  
педагогічних та інших працівників.  
           Як і у попередні роки, у 2015 році у центрі уваги буде турбота про 
соціально незахищені категорії дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. В районному бюджеті передбачені 
видатки на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким виповниться 18 років. 

В районі налічується 5 дитячих будинки сімейного типу, де 
виховується 29 дітей-сиріт та 3 прийомні сім’ї, де виховується 8 дітей. 

Крім того, налічується 4 позашкільних заклади освіти, в т.ч.: центр 
творчості молоді «Оберіг», Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва, 
центр технічної творчості дітей та юнацтва «Шанс», центр еколого-
натуралістичної творчості учнів. Заклади відвідує 5043 дітей. Загальна 
чисельність працівників складає 144 одиниць. 
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В районі функціонує 1 методичний кабінет, де працює 18 спеціалістів, 
які проводять відповідні заходи по галузі «Освіта». 

Мережа закладів освіти включає централізовану бухгалтерію, штатна 
чисельність якої складає 26 одиниць. Група по централізованому 
господарському обслуговуванню включає 14 працівників. 

Буде збережена мережа міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 
і їх кількість складає 3 (в т.ч.: Боярський міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат, Шпитьківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат,  
Хотівська міжшкільна навчально-виробнича майстерня), де навчаються 1387 
учнів. 

 
 

Охорона здоров’я  
 

Головними завданнями політики у сфері охорони здоров’я є 
забезпечення масштабної профілактики захворюваності населення району, 
надання якісних медичних послуг, забезпечення закладів охорони здоров'я 
необхідними засобами лікування та діагностики захворювань, розвиток 
системи первинної медицини на сільських територіях, підвищення 
кваліфікації спеціалістів медичної галузі району.  

 
Основні завдання та заходи на 2015 рік 
 забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості; 
 виконання заходів цільових програм; 
 сприяння забезпеченню закладів охорони здоров'я, які надають 

первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними 
засобами та кадрами; 

 розвиток діагностично-лікувальної бази для надання 
високоспеціалізованої медичної допомоги. 
             Мережа закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів 
районного бюджету, у 2015 році представлена слідуючими  лікарняними 
закладами:  районна лікарня, Вишнівська міська лікарня, стоматологічна 
поліклініка, центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги,  
централізована бухгалтерія. 
           В цілому по району розгорнуто в медичних закладах  799 ліжок звичайних 
та денних стаціонарів. 
 

Соціальний захист 
В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем 

соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. 
У 2015 році, як і у попередні роки особлива увага приділяється 

розв’язанню проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової 
допомоги малозабезпеченим одиноким громадянам похилого віку та 
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інвалідам. Проведення постійного  обстеження умов проживання інвалідів, 
виявлення їх потреб у наданні соціальної допомоги вдома, соціально-
побутової та медико-соціальної реабілітації. 

В районі функціонує  територіальний центр  обслуговування  
одиноких громадян та інвалідів, який включає три відділення: відділення 
соціальної допомоги на дому; відділення медико-соціальної побутової 
реабілітації; відділення надання грошової та матеріальної допомоги, який 
надає понад 90 різних видів послуг. 
         Територіальний центр обслуговує 1 194 непрацездатних громадян. 
Штатна чисельність складає 90 штатних одиниць, із них 77 – соціальні 
працівники.  

Відповідні заходи по допомозі малозабезпеченим сім’ям та дітям, які 
потребують соціальної допомоги проводяться центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, де працює 38 працівників, з яких 28 з надання 
соціальних послуг науразливішим верствам населення.   

Зусилля усіх гілок влади будуть спрямовані на збереження існуючих 
позицій в галузі освіти, покращання її матеріально-технічного забезпечення 
та підвищення якості освіти, підтримку сім’ї, дітей і молоді. 
 
 

Культура  
 

 Пріоритетними напрямами в районі є підтримка розвитку культурно-
мистецьких закладів шляхом забезпечення охорони, збереження та 
відродження надбань культури та народних традицій, створення соціально-
економічних та організаційних умов для їх функціонування, збереження 
кадрового потенціалу галузі. 

           
Реалізація зазначених цілей реалізовуватиметься шляхом: 
 створення належних умов для збереження, відродження та розвитку 

народних художніх промислів, діяльності майстрів народного мистецтва у 
Києво-Святошинському районі; 

 забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних 
надбань, створення можливостей активної участі громадян у художній 
творчості, особливо молоді; 

 пропагування української культури на загальнодержавному та 
міжнародному рівні, підвищення привабливості мистецьких і культурних 
закладів для української та світової спільноти; 

 підвищення ефективності використання базової мережі закладів 
культури і мистецтва, модернізація їх матеріально-технічної бази, створення 
сприятливих умов для розвитку професійного мистецтва і аматорської 
творчості; 
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 формування сучасної інфраструктури бібліотечної справи, 
запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій; 

 продовження роботи з виявлення, наукового вивчення, реставрації, 
збереження та захисту об’єктів історико-культурної спадщини. 

В районі збережено основну мережу закладів культури: клубних 
закладів, бібліотек, музей, дитячих шкіл естетичного виховання. Загальна 
кількість закладів культури по району складає 84 установи.  

За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватися:  44 
бібліотеки, 1 краєзнавчий музей та його філія, 34 будинки культури,  5 шкіл 
естетичного виховання, в яких навчається майже 2 416 учнів, 1 
централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників закладів 
культури, які фінансуються з районного бюджету, складає 651 одиниць 
 
 
 

Фізична культура і спорт 
 

Пріоритетною ціллю є створення умов для розширення та зміцнення 
спортивної інфраструктури району, забезпечення розвитку всіх видів спорту, 
створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи з населенням всіх вікових груп. 

Основними завданнями та заходами є: 
 підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного 
забезпечення розвитку галузі; 

 сприяння збереженню та відновленню існуючої фізкультуро-
рекреаційної та спортивної інфраструктури, будівництву нових об’єктів 
спортивно-оздоровчої мережі; 

 інтегрування інноваційних форм і методів фізкультурно-
спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, економічних 
факторів та суспільних потреб; 

 підтримка впровадження та розвитку ефективних форм 
організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають 
уроджені та набуті вади фізичного розвитку; 

 проведення спортивно-масових заходів; 
 створення умов для розвитку інфраструктури аматорського 

спорту, забезпечення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я. 
У 2015 році в районі збережена мережа фізкультурно-оздоровчих 

закладів, яка включає дві дитячо-юнацькі спортивні школи. 
Всього по галузі фізичної культури і спорту за рахунок районного 

бюджету утримується  91 штатна одиниця. 
До занять в  школах залучено 1713 дітей. 
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Доходи районого бюджету 

Загальний фонд 
 

В основу розрахунків доходів загального фонду районного бюджету на 
2015 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального 
розвитку району, основні завдання бюджетної політики, реформи 
бюджетного та податкового законодавства. 

У процесі визначення доходів загального фонду районного бюджету 
також враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, 
обов’язкових платежів за попередні роки. 

Формування доходів районного бюджету здійснено з врахуванням змін, 
внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема, 
встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб 
(з 50% до 60%). 

Планові показники дохідної частини загального фонду районного 
бюджету (без трансфертів) на 2015 рік обраховані у сумі                                    
268 670,0 тис. грн:, що на 6 556,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень у 
2014 році.                                                                                                                               

                                                                                                                         (тис. грн.) 

№ 
п/п 

Код 
бюджетної 

класифікації 

Найменування доходів загального 
фонду місцевих бюджетів 

Прогноз 
на 2015 рік 

Податкові надходження 267 961,5 
1 11010000 Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 267 851,5 

2 11020200 Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності 100,0 

3 11023200 Авансові внески з податку на прибуток 
підприємств комунальної власності 10,0 

Неподаткові надходження 708,5 

1 21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та 
їх об'єднань, що вилучається до 
бюджету 

500,0 

2 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,5 

3 22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває у комунальній власності 

8,0 

4 24060000 Інші надходження 200,0 
Разом обсяг доходів загального фонду районного бюджету   268 670,0 
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       Основним джерелом надходжень районного  бюджету залишається  
податок на доходи фізичних осіб. 
       Відповідно до вимог статті 64 Бюджетного кодексу України (з 
урахуванням проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» (щодо реформи міжбюджетних відносин) відрахування 
податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в обсязі 60% у 2015 
році визначено у  сумі 267 851,5 тис. грн. виходячи із контингенту фактичних 
надходжень цього податку  за 2013 рік  в обсязі 446 419,2 тис. гривень.  

При плануванні податку на доходи фізичних осіб враховано: 
- запровадження прогресивної моделі оподаткування доходів 

фізичних осіб; 
- продовження терміну застосування військового збору, розширення 

бази оподаткування військовим збором; 
- підвищення мінімальної заробітної плати. 
 

         Податок на прибуток підприємств комунальної власності заплановано в 
сумі 100,0 тис. грн. (2014 рік – 39,9 тис. грн.), авансові внески з податку на 
прибуток підприємств комунальної власності  - 10,0 тис. грн. (2014 рік – 7,1 
тис. грн.), частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету  - 500,0 тис. грн. 
(2014 рік – 543,2 тис. грн.) 
 
          Розрахунки проводилися, виходячи з динаміки фактичних надходжень 
за попередні роки та прогнозних показників, наданих підприємствами 
комунальної власності.  
 

Спеціальний фонд  
 

 Відповідно до Бюджетного кодексу України  спеціальний фонд 
районного бюджету сформовано в сумі 14 699,3  тис. грн., в тому числі: 
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва – 200,0 тис. грн., власних надходжень 
бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами) – 14 499,3 тис. грн. 
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ВИДАТКИ 

Загальний фонд 
Органи державного управління 

Видатки по головному розпоряднику «Районна рада» в районному 
бюджеті на 2015 рік передбачені в сумі 2 675,0 тис. гривень. 
          Із загального обсягу призначень видатки на оплату праці з 
нарахуваннями складають 1069,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 995,5 тис. грн. 
 

Освіта 
Доведені Міністерством фінансів України розрахункові показники  на 

2015 рік на утримання  установ і закладів освіти, що фінансуються з 
районного бюджету з урахуванням освітньої субвенції з державного бюджету 
склали 225 317,5 тис. гривень. 

В умовах нового Бюджетного кодексу України додатково мережа 
закладів освіти збільшиться на 39 установ, в тому числі дошкільні навчальні 
заклади – 37 установ, які відвідують 7 280 дітей та 2 навчально-виховних 
об’єднання, які відвідує 119 дітей. 
          Видатки по головному розпоряднику коштів районного бюджету 
управлінню освіти, молоді та спорту передбачені в сумі 252 148,7 тис.грн., в 
тому числі: 
               - дошкільні навчальні заклади 80 892,8 тис.грн.; 

- загальноосвітні школи (освітня субвенція з державного 
бюджету) 149 997,4 тис. грн.; 

- вечірня школа (освітня субвенція з державного бюджету) 
1 682,6 тис. грн.; 

- позашкільні заклади освіти 5456,4 тис. грн.; 
- методична робота, інші заходи по народній освітні 

(методичний кабінет) 1217,7 тис. грн.; 
- централізована бухгалтерія 1530,7 тис. грн.; 
- групи по централізованому обслуговуванню 1669,1 тис. грн.; 
- міжшкільні комбінати 4042,2 тис. грн.; 
- реалізація районних програм по галузі «Освіта», в тому 

числі: «Діти України»  105,2 тис.грн., програма розвитку 
системи освіти Києво-Святошинського району 375,1 
тис.грн.;  

- допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років 54,3 тис. грн.; 
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- реалізація районних програм по галузі «Соціальний 
захист»», в тому числі: «Діти України»  165,6 тис.грн., 
оздоровлення та відпочинок дітей 1000,0 тис.грн.; 

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення змагань 
3 959,6 тис.грн. 

 
              Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню 
освіти, молоді та спорту на оплату праці з нарахуваннями передбачено 
179 161,9 тис.грн., на розрахунки за енергоносії – 34 189,1 тис.грн. 

 
 

Охорона здоров’я 
 
          У районному  бюджеті  видатки на охорону здоров’я передбачені в сумі 
93 736,7 тис. гривень., в тому числі за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету видатки на утримання закладів та установ по галузі 
«Охорона здоров’я» - 92 875,1 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи – 861,6 тис.грн. 
         Видатки на утримання закладів склали: 

- центральна районна лікарня та Вишнівська міська лікарня – 
62 301,5 тис.грн.; 

- стоматологічна поліклініка – 3 230,7 тис.грн.; 
- центр первинної медичної допомоги – 26 630,9 тис.грн.; 
- централізована бухгалтерія – 712,0 тис.грн.   

 
          В цілому по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 
охорони здоров’я видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в 
сумі  77 060,0 тис.грн., на розрахунки за енергоносії – 12 131,1 тис.грн. 
 
         В межах реалізації районної програми «Турбота» передбачено по 
головному розпоряднику коштів районного бюджету управлінню соціального 
захисту населення фінансова підтримка громадської організації «Червоний 
хрест». 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
         Без урахування субвенцій з державного бюджету видатки на соціальний 
захист та соціальне забезпечення по управлінню соціального захисту склали 
6 805,0  тис. грн. 
         Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
передбачено 1 757,0 тис .грн., в тому числі утримання 28 фахівців з надання 
соціальних послуг науразливішим верствам населення.   
          Утримання територіального центру обслуговування одиноких громадян 
та інвалідів виділено 2 893,0 тис. грн.  
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           По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення»  
передбачені видатки на реалізацію  районних програм в сумі 2 195,0 тис.грн., 
з них:  «Турбота» - 2 155,0 тис. грн., в тому числі - надання матеріальної 
допомоги населенню – 1 840,0 тис. грн., фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів – 65,0 тис. грн., забезпечення соціальними 
послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними 
особами – 250,0 тис.грн.;  «Назустріч дітям» - 40,0 тис. грн. 
          Всього по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню 
соціального захисту населення на оплату праці з нарахуваннями передбачено 
2 815,0 тис.грн., на розрахунки за енергоносії – 35,7 тис.грн. 
 

Житлово-комунальне господарство 
          Видатки передбачені по головному розпоряднику коштів районного 
бюджету – управлінню соціального захисту населення в межах реалізації 
районної програми «Турбота»  в сумі 50,0 тис. грн.  

  
Культура і мистецтво 

На утримання установ, закладів культури та проведення заходів в складі 
видатків районного  бюджету передбачено 30 940,7 тис. гривень. 

В умовах нового Бюджетного кодексу України додатково мережа 
закладів культури збільшиться на 75 установ, в тому числі: 42 бібліотеки та 
33 клуби. 
         Видатки на утримання закладів склали: 

- бібліотеки – 5001,9 тис.грн.; 
- музей – 646,7 тис.грн. 
- будинки культури та клуби – 10544,6 тис.грн.; 
- школи естетичного виховання дітей – 14 237,7 тис.грн.; 
- централізована бухгалтерів – 499,8 тис.грн. 

  
По галузі «Культура» здійснюються видатки на реалізацію районної 

програми «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед Києво-Святошинським районом, здійснення 
представницьких та інших заходів» - 60,0  тис.грн., в тому числі по головних 
розпорядниках коштів районного бюджету: відділ культури і туризму –10,0 
тис.грн., районна державна адміністрація – 50,0 тис.грн.  
 

Резервний фонд 
 

 Резервний фонд районного бюджету, відповідно до статті 24 
Бюджетного кодексу України,  на здійснення непередбачених видатків, що не 
мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при формуванні 
районного бюджету, затверджений в сумі 65 430,1 тис. гривень. 

Порядок використання коштів  резервного фонду передбачено 
відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 
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Інші видатки (КФК 250404) 

  
   Видатки на реалізацію районних програм по районній державній 
адміністрації передбачені в сумі 190,0 тис.грн., в тому числі: - програма 
«Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-Святошинський 
трудовий архів» - 180 тис.грн., «Програма залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату» - 10,0 тис.грн.  
 

Міжбюджетні трансферти 
 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 
рік»  бюджету району передбачені субвенції з державного бюджету в сумі  
439 062,5 тис.грн., у тому числі: 

- освітня субвенція – 151 680,0 тис.грн.; 
- медична субвенція – 92 875,1 тис.грн.; 
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям – 143 336,8 тис. грн.; 

- на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам 
війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, 
або є пенсіонерами, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 49 141,0 
тис.грн.; 

-  на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій, або є пенсіонерами, громадянами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, з послуг зв’язку та інших, передбачених 
законодавством пільг(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1 137,0 
тис.грн.; 

-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним сім’ям за надання соціальних послуг у дитячих   
будинках  та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять з дитиною» –   
тис.грн.;  

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи – 861,6 тис.грн.; 

- на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам 
війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
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справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу – 31,0 тис.грн.; 
         
           Реверсна дотація обрахована Міністерством фінансів України для 
районного бюджету Києво-Святошинського району на 2015 рік в сумі 
62 097,9 тис.грн. Обсяг дотації обрахований виходячи з контингенту 
фактичного надходження податку на доходи фізичних осіб за 2013 рік.   
 

Спеціальний фонд 
 

Охорона і раціональне використання земель 
         В межах реалізації районної програми «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» за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  передбачено 
видатки у сумі 200,0 тис. гривень 
 

Бюджет розвитку 
 Враховуючи вимоги статті 71 Бюджетного кодексу України видатки 

бюджету розвитку передбачені в сумі 50,0 тис.грн., розподіл яких буде 
проведено в подальшому виконанні районного бюджету. 

 
Виконання районного бюджету у 2014 році 

За 2014 рік  прогноз надходження власних і закріплених доходів 
загального фонду районного бюджету складає 262 114,0 тис. грн., орієнтовне 
виконання 107,3 відсотка до уточненого плану на рік.  
        За рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб  забезпечується 
майже 100 відсотків надходжень власних і закріплених доходів. При плані 
243 459,2 тис. грн.  надходження складуть орієнтовно 261 320,0 тис. грн., або 
106,9 відсотків до плану.   

Фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального 
захисту населення без врахуванням субвенцій з державного бюджету  за 2014 
рік склало  257 806,7 тис. грн., в тому числі:  
          -  управління освіти, молоді та спорту – 158 874,1 тис. грн.; 
          -  відділ охорони здоров’я – 99 012,9 тис. грн.; 
          - центр сім’ї, дітей та молоді – 1 997,5 тис. грн.;  
           - територіальний центр – 5 730,3 тис. грн;  
          -  відділ культури, національностей  та релігій – 17 230,4 тис. грн.. 
          Видатки по районній раді профінансовано в сумі 2 343,2 тис. грн. 
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          Додаткова дотація бюджетам органів місцевого самоврядування на 
фінансування захищених статей видатків перерахована в повному обсязі до 
запланованого в сумі 323,2 тис.грн. 

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери районної комунальної власності спрямовано             
221 264,7 тис. грн., придбання медикаментів – 4 522,7 тис. грн., придбання 
продуктів харчування – 13 115,7 тис. грн.,  оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв -  33 326,6 тис. гривень. 

  
Прогноз районного бюджету за доходами і видатками  

на наступні два роки 
Прогнозний обсяг податкових та неподаткових надходжень до 

районного бюджету на 2016-2018 роки складе відповідно 282 105,0  тис. грн. 
та 296 205,0 тис. грн., із них за основними видами надходжень: 

 
Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 

2016-2017 роки за основними видами надходжень 
 

                                                                                                                 тис.грн. 
Найменування доходів загального фонду 

місцевих бюджетів 2016 2017 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 281 245,0 295 300,0 
Податок на прибуток пiдприємств 
комунальної  власності 110,0 115,0 
Авансові внески з податку на прибуток 
підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

15,0 20,0 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до бюджету 

525,0 550,0 

Інші надходження 210 220,0 
Разом доходи районного бюджету 282 105,0 296 205,0 

 
На період 2016-2017 років прогнозується подальше підвищення рівня 

життя населення, збільшення мінімальної заробітної плати та зростання 
середнього рівня заробітної плати. 

 
Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету                 

за основними видами надходжень 
на 2016-2017 роки                                                                                                         

                                                                                             тис. грн. 
Найменування доходів спеціального 

фонду обласного бюджету 2016 рік 2017 рік 

Відшкодування втрат 
сільськогосподарського і 200,0 200,0 
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лісогосподарського виробництва 
Власні надходження бюджетних 
установ 16 000,0 17500,0 

Разом доходів спеціального фонду 
обласного бюджету    16 200,0 17 700,0 

 
Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2016-2017 роки 

розроблено відповідно до показників дохідної частини, показників 
фінансування та кредитування бюджету. Обсяг видатків на наступні роки 
може уточнюватися у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів 
державної політики. 

 
Прогнозний обсяг видатків районного бюджету згідно потреби, 

обрахованої головними розпорядниками, на наступні два роки складе 
відповідно  413 700,0 тис. грн. та 455 000,0 тис. грн., в тому числі по галузях 
соціально-культурної сфери: 

 
Прогнозний обсяг видатків на 2016-2017 роки 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 
           тис. грн.   

 2016 2017 
Загальний обсяг видатків  413 700,0  455 000 
у тому числі  
Освіта 261 100,0 287 200,0 
Охорона здоров’я  108 900,0 119 800,0 
Соціальний захист і соціальне забезпечення 9 600,0 10 500,0 
Культура і мистецтво 30 200,0 33 200,0 
Фізична культура і спорт 3 900,0 4 300,0 
 

   

Прогнозний обсяг видатків на 2016-2017 роки 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

КФК 2016 2017 

Державне управління 110,0 120,0 
Освіта 9 800,0 10 800,0 
Охорона здоров’я 3 700,0 4100,0 
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Соціальний захист та соціальне забезпечення 16,5  18,1 
Культура і мистецтво 2300,0 2540,0 
Фізична культура і спорт 500,0 800,0 
РАЗОМ 16426,5 18378,1 

 
 
При  розробленні прогнозних показників видаткової частини районного 

бюджету на середньостроковий період враховано: 
- підвищення у 2015 році мінімальної заробітної плати та встановлення її 

у розмірі: з 1 січня – 1 218,0 грн., з 1 грудня – 1 378,0 гривні;  
- зростання обсягу видатків бюджетних установ на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв внаслідок поступового наближення цін на енергоносії 
до світових з одночасним скороченням обсягів споживання енергоносіїв 
завдяки здійсненню енергозберігаючих заходів. 

   При цьому конкретні показники зміни обсягу видатків за цими 
статтями на відповідний рік визначатимуться залежно від реальних 
можливостей бюджету, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні 
послуги та енергоносії, перегляду структури споживчого кошика, який є 
базою для визначення прожиткового мінімуму та відповідно розміру 
мінімальної заробітної плати, а також остаточного визначення етапів та 
змісту реформ у бюджетній сфері. 

Послідовна реалізація податково-бюджетної політики зниження 
податкового тиску на економіку, проведення ефективної політики видатків 
бюджету разом із здійсненням послідовних та системних реформ у соціально-
економічній сфері дасть можливість збільшити власні ресурси підприємств, 
що сприятиме стабілізації темпів економічного зростання, зміцненню 
місцевого самоврядування,  підвищенню ефективності витрачання 
бюджетних коштів та їх економії в майбутньому, посиленню соціальної 
підтримки малозабезпечених верств населення. 

 
 
 
 
 
 

Начальник управління  фінансів                                      Н.М.Краснощокова                   



Додаток № 1 

(тис.грн.)

разом 
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 267961,5 267961,5
0,0

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 267961,5 267961,5
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 267851,5 267851,5

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 211834,5 211834,5

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 1700,0 1700,0

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата 11300,0 11300,0

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 43000,0 43000,0
11010900 Податок на доходи фізичних осіб з суми пенсійних виплат 17,0 17,0

0,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 110,0 110,0
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 100,0 100,0
11023200 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,0 10,0

20000000 Неподаткові надходження 708,5 14699,3 0,0 15407,8

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 500,0 500,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,5 0,5
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 200,0 200,0

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній 
власності 8,0 8,0

24060000 Інші надходження 200,0 200,0
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 14499,3 14499,3

Разом доходів 268670,0 14699,3 0 283369,3
 

40000000 Офіційні трансферти 439062,5 0,0 0,0 439062,5
41030000 Субвенції 439062,5 0,0 0,0 439062,5

освітня субвенція 151680,0 151680,0
медична субвенція 92875,1 92875,1

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 143336,8 143336,8

разом

 від 30 грудня 2014 року №473-40-VI 
до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 Доходи районного бюджету Києво-Святошинського району на 2015 рік

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією загальний фонд
спеціальний фонд



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

49141,0 49141,0

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 1137,0 1137,0

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 31,0 31,0

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" 0,0

41035200 Субвенція на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 861,6 861,6
Всього доходів 707732,5 14699,3 0,0 722431,8

                                          Голова  ради Л.С.Шевчук



Додаток № 2
до рішення Києво-Святошинської районної ради

тис.грн.

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -50,00 50,00 50,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 0,00

208100 на початок року 0,00
208200 на кінець року 0,00

208400

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

-50,00 50,00 50,00 0,00

Всього за типом кредитора -50,00 50,00 50,00 0,00

600000 Фінансування за активними 
операціями 0,00

602100 на початок року 0,00
602200 на кінець року 0,00

602400

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

-50,00 50,00 50,00 0,00

Всього за типом боргового 
зобов'язання -50,00 50,00 50,00 0,00

 
Голова  ради Л.С.Шевчук

 від 30 грудня 2014 року №473-40-VI 

Джерела фінансування районного бюджету на 2015 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

Разом



 Додаток № 3

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 від 30 грудня 2014 року №473-40-VI 

 
з них

код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою 
програмною /тичпсовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету    
Всього видатки 

споживання
 оплата 
праці

  комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання
 оплата 
праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

  бюджет 
розвитку

0100000 01 Районна рада 2675,0 2675,0 802,0 995,5 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2775,0

0110170 010116 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності районної ради 2655,0 2655,0 802,0 995,5 100,0 100,0 2755,0

0118600 250404 0133

Програма відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких
та інших заходів 20,0 20,0 20,0

0300000 03 Районна державна адміністрація 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 290,0

0314800 110502 0829

Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-
Святошинським районом, здійснення представницьких та 
інших заходів 50,0 50,0 50,0

0318600 250404 0133

Програма розвитку та функціонування комунальної
установи «Києво-Святошинський районний Трудовий
архів» 180,0 180,0 180,0

0318601 250404 0133
Програма залучення інвестицій та поліпшення
інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі 10,0 10,0 10,0

0316310 150101 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території 50,0 50,0 50,0 50,0

1000000 10
Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 252148,7 252148,7 131446,8 34189,1 0,0 8920,3 8920,3 1403,0 0,0 0,0 0,0 261069,0

1011010 07101 0910 Дошкільна освіта 80892,8 80892,8 40000,0 10796,0 6492,0 6492,0 87384,8

1011020 070201 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі) спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 149997,4 149997,4 80478,0 22469,5 1366,9 1366,9 700,0 151364,3

1011030 070202 0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами 1682,6 1682,6 1185,5 1682,6

1011090 070401 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5456,4 5456,4 3378,2 299,3 760,0 760,0 500,0 6216,4

1011170 070802 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 
та інші заходи в галузі освіти 1217,7 1217,7 814,7 1217,7

Розподіл  видатків  районного бюджету  Києво-Святошинського району на 2015 рік 
за головними розпорядниками коштів 

                                Загальний фонд
Разомз них з них  

Спеціальний фонд



1011190 070804 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1530,7 1530,7 909,5 80,0 216,8 216,8 150,0 1747,5

1011200 070805 0990
Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування 1669,1 1669,1 238,5 1669,1

1011210 070806 0990 Міжшкільні навчально-виробничі  комбінати 4042,2 4042,2 2140,7 366,8 84,6 84,6 53,0 4126,8
1011220 070807 0990 програма "Діти України" 105,2 105,2 105,2

1011221 070807 0990
Програма розвитку системи освіти Києво-Святошинського 
району на 2011-2014 роки 375,1 375,1 375,1

1011230 070808 0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 54,3 54,3 54,3

1013500 091106 1040 програма "Діти України" 165,6 165,6 165,6

1013160 091108 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 1000,0 1000,0 1000

1015022 130107 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3959,6 3959,6 2301,7 177,5 3959,6

0
1400000 14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 93736,7 93736,7 56490,0 12131,1 0,0 3366,0 3366,0 1226,0 486,1 0,0 0,0 97102,7

1412010 080101 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 62301,5 65671,5 38250,0 6626,5 875,5 875,5 69,2 220,3 63177,0

1412140 080500 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню 3230,7 3395,7 2150 269,7 1336,1 1336,1 705,4 108,1 4566,8
1412180 080800 0726 Первинна медична допомога населенню 26630,9 23053,9 15600 5205,9 0,0 26630,9

1412190 081001 0763
Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК) 0,0 1154,4 1154,4 451,4 157,7 1154,4

1412220 081002 0763 Пільгове зубопротезування 0,0 0,0 0
1412200 081003 0763 Централізована бухгалтерія 712,0 754 490 29 0,0 712

1413050 090212 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 861,6 861,6 0,0 861,6

1500000 15 Управління соціального захисту населення 200413,4 200413,4 3302,0 35,7 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200428,4

1511060 070303 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних 
сім’ях) 0

1512220 081002 0763 програма "Турбота" 20,0 20,0 20

1513011 090201 1030

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

23980,9 23980,9 23980,9



1513021 090202 1030

 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

4,7 4,7 4,7

1513031 090203 1030

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

137,0 137,0 137

1513012 090204 1030

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

2751,9 2751,9 2751,9

1513013 090207 1070

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

14054,3 14054,3 14054,3

1513023 090208 1070

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 10,1 10,1 10,1



1513014 090210 1070

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

1228,5 1228,5 1228,5

1513024 090211 1070

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

2,3 2,3 2,3

1513034 090214 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 1000,0 1000,0 1000,0

1513015 090215 1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги 3046,7 3046,7 3046,7

1513025 090216 1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 3,0 3,0 3
Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, 
малозабезпечиним сім'ям, інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 143336,8 143336,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143336,8

1513041 090302 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1200,0 1200,0 1200,0

1513042 090303 1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох 
років незастрахованим матерям 1800,0 1800,0 1800,0

1513043 090304 1040 Надання допомоги при народженні дитини 105496,8 105496,8 105496,8

1513044 090305 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 5400,0 5400,0 5400,0

1513045 090306 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9000,0 9000,0 9000,0

1513046 090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 960,0 960,0 960,0

1513047 090308 1010 Надання допомоги при усиновленні дитини 400,0 400,0 400,0

1513048 090401 1040
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 2280,0 2280,0 2280

1513049 091300 1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям- інвалідам 16800,0 16800,0 16800

1513016 090405 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 3931,3 3931,3 3931,3

1513026 090406 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 5,4 5,4 5,4

1513400 090412 1090 програма "Турбота" 1840,0 1840,0 1840,0

1513017 090407 1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату 
послуг газопостачання, центрального опалення та 
централізованого постачання гарячої води 147,4 147,4 147,4

1513028 090414 1060

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 

5,5 5,5 5,5

1513112 090802 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 40,0 40,0 40,0



1513131 091101 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1757,0 1757,0 1232,0 23,9 1757,0

1513104 091204 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 2893,0 2893,0 2070,0 11,8 15,0 15,0 2908

1513181 091205 1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого 
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами 250,0 250,0 250,0

1513202 091209 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 65,0 65,0 65,0

1516060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ 50,0 50,0 50,0

2400000 24
Відділ культури, національностей та релігій 
райдержадміністрації 30940,7 30940,7 18089,7 3192,5 0,0 2098,0 2048,0 1332,3 0,0 50,0 0,0 33038,7

2414030 110103 0822
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи 10,0 10,0 0 10,0

2414060 110201 0824 Бібліотеки 5001,9 5001,9 2792,1 473,7 4,0 4 5005,9
2414070 110202 0824 Музеї і виставки 646,7 646,7 280,4 109,4 4,0 4,0 650,7

2414090 110204 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу 10544,6 10544,6 5125,6 2069,7 90,0 90,0 11,7 10634,6

2414100 110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 14237,7 14237,7 9655,5 539,7 2000,0 1950,0 1320,6 50,0 16237,7
2414200 110502 0829 Централізована бухгалтерія 499,8 499,8 236,1 0 499,8

5300000 53 Управління агропромислового розвитку 0 0 0 0 0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0 200,0
5317612 200200 511 Охорона і раціональне використання земель 200,0 200,0 200,0

7610000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 62097,9 62097,9 62097,9
 ревесрна дотація 62097,9 62097,9 62097,9

7600000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 65430,1 65430,1 65430,1
7618010 250000 Видатки, не віднесені до основних груп
7618010 250102 133 Резервний фонд 65430,1 65430,1 65430,1

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 707682,5 707682,5 210130,5 50543,9 0,0 14749,3 14449,3 3961,3 486,1 300,0 50,0 722431,8

Л.С.Шевчук
Голова  ради



(тис. грн.)/грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

0300000 Районна державна адміністрація

0310000 Районна державна адміністрація

0316310 150101 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

видатки не розподілені 50,0

… … …

Всього 
0,0 50,0

 

                                          Голова ради                                                                                                                                  Л.С.Шевчук                                                             
 

Додаток №4
до рішення районної ради

від 30 грудня 2014 року №473-40-VI

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

 



(тис. грн.)/грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний 
та спеціальний 

фонди

0100000 Районна рада 20,0 20,0

0110000 Районна рада

0118600 250404 0133 Інші видатки

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

20,0

20,0

0300000 Рйонна державна адміністрація 240,0 240,0
0310000 Рйонна державна адміністрація

0314200 110502 0829 Інші культурно-освітні заходи та заклади

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

50,0

50,0

0318600 250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку та функціонування комунальної
установи «Києво-Святошинський районний Трудовий
архів»

180,0
180,0

0318601 250404 0133 Інші видатки
Програма залучення інвестицій та поліпшення
інвестиційного клімату в Києво-Святошинському
районі

10,0
10,0

1000000 Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

1 770,9
1 770,9

1010000 Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

1011220 070807 0990 Інші освітні програми Програма «Діти України» 105,2 105,2

Додаток № 5
до рішення Києво-Святошинської районної ради

від 30 грудня 2014 року №473-40-VI

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2015 році



1011221 070807 0990
Інші освітні програми

Програма розвитку системи освіти Києво-
Святошинського району на 2011-2014 роки 

375,1
375,1

1013500 091106 1040 Інші видатки Програма «Діти України» 165,6 165,6

1013160 091108 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи) Програма оздоровлення дітей

1 000,0

1 000,0

1015022 130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в
Києво-Святошинському районі

125,0 125,0

1500000 Управління соціального захисту населення 2 265,0 2 265,0
1510000 Управління соціального захисту населення
1512220 081002 0763 Інші заходи в галузі охрони здоров'я програма "Турбота" 20,0 20,0
1513400 090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення програма "Турбота" 1 840,0 1 840,0

1513112 090802 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
Програма «Назустріч дітям»

40,0 40,0

1513181 091205 1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами програма "Турбота"

250,0
250,0

1513202 091209 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів 
і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

програма "Турбота"

65,0
65,0

1516060 100203 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ програма "Турбота" 50,0 50,0

5300000 Управління агропромислового розвитку 200,0 200,0
5310000 Управління агропромислового розвитку

5317310 160101 0421 Проведення заходів із землеустрою

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»

200,0 200,0

Всього 
4 295,9 200,0

4 495,9

                           Голова  ради                                                                                                                                                                                                      Л.С.Шевчук                                                                                                                                                                                                                                                                               



 


