
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО 
СКЛИКАННЯ 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про районний бюджет Києво-Святошинського району 
на 2015 рік 

 
 Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та на підставі пропозиції        
Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 23.01.2015 року               
№ 07-27/224 Києво-Святошинська районна рада 

 

в и р і ш и л а : 
1. Визначити на 2015 рік: 

-  доходи районного бюджету у сумі 729 684,2 тис. грн., в тому числі доходи 
загального фонду районного бюджету 721 476,9 тис. грн., доходи спеціального фонду 
районного бюджету 8 207,3 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення; 

-  видатки районного бюджету у сумі 729 684,2 тис. грн., в тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету 721 426,9 тис. грн., видатки спеціального фонду 
районного бюджету 8 257,3 тис. гривень; 

- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн., 
(передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)) згідно з додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн. 
джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного 
бюджету на 2015 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету,  по 
загальному фонду 721 426,9 тис. грн. та спеціальному фонду 8 257,3 тис. грн. згідно з 
додатком № 3 до цього рішення. 
          3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у 
сумі  700,0 тис. гривень.  
          4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього 
рішення. 

          5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення. 
          6. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2015 рік у сумі 
64 981,5 тис.грн. 
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          7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного 
бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних  установ (код 2110); 
- нарахування на заробітну плату (код 2120); 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220); 
- забезпечення продуктами харчування (код 2230); 
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620); 
- поточні трансферти населенню (код 2700). 
 

            8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих 
(регіональних)  програм у сумі  4 495,9 тис.грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.  

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік: 
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України. 
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету 

на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу 
України. 
         11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право 
районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних 
із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду. 

     12. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому 
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань. 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній 
державній адміністрації: 

 

       - у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету, включаючи резервний 
фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших 
видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з 
постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, податкової 
політики та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

 Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній 
державній адміністрації: 

 

- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та 
видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів 
міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл  
(перерозподіл) виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та 
допомоги населенню, та у разі здійснення обласною державною адміністрацією протягом 
2015 року перерозподілу субвенцій між їх  видами чи додаткового надання субвенцій, між 
головними  розпорядниками коштів районного бюджету,  а також уточнення інших 
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субвенцій з послідуючим внесенням змін до рішення районної ради в установленому 
порядку. 

14. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації: 
- укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської 

служби України в Києво-Святошинському районі  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;  

- здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та 
спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету. 

15. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо 
виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, 
передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів 
районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і  
застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному 
розпоряднику бюджетних  коштів, якому це доручено за процедурою визначеною 
частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України. 

16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету: 
- 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 Державної казначейської служби України в 
Києво-Святошинському районі; 

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

17. 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. 

18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року. 
19. Додатки  1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
20. Рішення Києво-Святошинської районної ради від 30.12.2014  №473-40-VI «Про 

районний бюджет Києво-Святошинського району на 2015 рік» вважати таким, що 
втратило чинність. 

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань фінансово-бюджетної діяльності рад, соціально-економічного розвитку та 
інвестиційної політики. 

 
Голова ради                                                              Л.С.Шевчук 

 
м.Київ 
26 січня 2015 року 
№ 474-41-VI 
 



Додаток № 1

всього
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 3 4 5

10000000 Податкові надходження 267961,5 267961,5

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

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 8915,8 708,5 8207,3 0,0

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 8007,3 8007,3

Разом доходів 276877,3 268670,0 8207,3 0

40000000 Офіційні трансферти 452806,9 452806,9 0,0 0,0
41030000 Субвенції 452806,9 452806,9 0,0 0,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 155866,9 155866,9
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 94470,3 94470,3

41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І 143336,8 143336,8

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

від 26.01.2015 року №474-41-VI 

Всього



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

50731,0 50731,0

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 5576,0 5576,0

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

41035000 Інші субвенції 861,6 861,6

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" 1933,3 1933,3
Всього доходів 729684,2 721476,9 8207,3 0,0

                                          Голова районної ради Л.С.Шевчук



Додаток № 2
до рішення Києво-Святошинської районної ради

 від 26.01.2015 року №474-41-V

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

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

208100 на початок року
208200 на кінець року

208400

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

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

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

600000 Фінансування за активними 
операціями

602100 на початок року
602200 на кінець року

602400

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

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

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

 
Голова районної ради Л.С.Шевчук

Джерела фінансування районного бюджету на 2015 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Всього
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього



 Додаток № 3

до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 
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 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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 Органи місцевого самоврядування 2655,0 2655,0 802,0 995,5 100,0 100,0 2755,0
0118600 250404 0133 Інші видатки 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 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50,0 50,0 50,0
0316310 150101 0490 Капітальні вкладення 50,0 50,0 50,0 50,0
0318600 250404 0133 Інші видатки 190,0 190,0 190,0

1000000 10 Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 175442,8 175442,8 91446,8 23393,1 0,0 2428,3 2428,3 1403,0 0,0 0,0 0,0 177871,1

1011020 070201 0921 Загальноосвітні школи 154184,3 154184,3 80478,0 22469,5 1366,9 1366,9 700,0 155551,2
1011030 070202 0921 Вечірні (змінні) школи 1682,6 1682,6 1185,5 1682,6
1011090 070401 0960 Позашкільні заклади освіти 5456,4 5456,4 3378,2 299,3 760,0 760,0 500,0 6216,4
1011170 070802 0990 Методична робота, інші заходи по народній освіті 1217,7 1217,7 814,7 1217,7
1011190 070804 0990 Централізовані бухгалтерії 1530,7 1530,7 909,5 80,0 216,8 216,8 150,0 1747,5
1011200 070805 0990 Групи по централізованому госпобслуговуванню 1669,1 1669,1 238,5 1669,1
1011210 070806 0990 Інші заклади освіти 4042,2 4042,2 2140,7 366,8 84,6 84,6 53,0 4126,8
1011220 070807 0990 Інші освітні програми 480,3 480,3 480,3

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

1013500 091106 1040 інші видатки 165,6 165,6 165,6

1013160 091108 1040
Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та 
оздоровлення дітей 1000,0 1000,0 1000,0

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

1400000 14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 95331,9 95331,9 56490,0 12131,1 0,0 3366,0 3366,0 1226,0 486,1 0,0 0,0 98697,9
1412010 080101 0731 Лікарні 63896,7 63896,7 38250,0 6626,5 875,5 875,5 69,2 220,3 64772,2
1412140 080500 0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3230,7 3230,7 2150 269,7 1336,1 1336,1 705,4 108,1 4566,8
1412180 080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 26630,9 26630,9 15600 5205,9 0,0 26630,9
1412190 081001 0763 Медико-соціальні експертні комісії 0,0 1154,4 1154,4 451,4 157,7 1154,4

1412200 081003 0763

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи центрального 
господарського обслуговування 712,0 712,0 490 29 0,0 712,0

1413050 090212 1070
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 861,6 861,6 0,0 861,6

1500000 15 Управління соціального захисту населення 208523,1 208523,1 3302,0 35,7 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 208538,1
1511060 070303 0910 Прийомні сім'ї 1933,3 1933,3 1933,3
1512220 081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я 20,0 20,0 20

Спеціальний фонд

від 26.01.2015 року №474-41-VI

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

                                Загальний фонд
Разомз них з них  



1513011 090201 1030

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

24757,0 24757,0 24757,0

1513021 090202 1030

Пільги ветеранам війни, особам 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

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

137,0 137,0 137

1513012 090204 1030

Пільги 
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.крим-
виконав.сл.,вет.сл.цив.зах.та вет.Держ.сл.спец.зв'яз.та 
зах.інф.Укр.; звільн.зі сл за віком,через хвор.або висл. років 
військ-м СБУ,прац.міліц, особам нач.скл.подат.міліц, ряд. і 
нач.скл.крим.-викон.сист.;особам, звільненим зі служ 
цив.зах.за віком, через хвор або за висл років, та які стали 
інвал під час вик служб обов.;пенс.з числа слідч прокур., 
дітям(до досяг.повнол.)прац-в міліц, осіб нач.скл. подат.міліц, 
ряд.і нач.складу крим.-викон.сист.,заг.або пом.у зв. з 
викон.служб.обов.,непрацездат.чл.сім.,які переб. на їх утрим., 
звільн. з військ.служби ос., які стали інв. під час прох. 
військ.сл., батькам та чл.сім. військовос-в, військовосл Держ сл 
спец звяз та зах інформ Укр., які заг. (пом.) або проп. безв під 
час прох. військ. сл.; батькам та чл. сім. осіб ряд. і нач.складу 
сл. цив. зах., які загинули (пом) або зникли безв під час вик. сл.об на жкп

2841,0 2841,0 2841,0

1513013 090207 1070

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

14508,7 14508,7 14508,7

1513023 090208 1070

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

10,1 10,1 10,1

1513033 090209 1070

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

90,0 90,0 90,0

1513014 090210 1070

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

1268,3 1268,3 1268,3



1513024 090211 1070

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 
«Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом «Ї» 
частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону 
здоров’я, частиною четвертою статті 29 основ законодавства 
"Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України 
«Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

2,3 2,3 2,3

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

1513015 090215 1070

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 
«Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом «Ї» 
частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону 
здоров’я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про 
культуру", частиною другою статті 30 Закону України «Про 
бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини 
четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива

3145,3 3145,3 3145,3

1513025 090216 1070
Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного 
типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року 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 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1200,0 1200,0 1200,0
1513042 090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 1800,0 1800,0 1800,0
1513043 090304 1040 Допомога при народженні дитини 104856,8 104856,8 104856,8

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

1513045 090306 1040 Допомога 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 Допомога при усиновленні дитини 400,0 400,0 400,0

1513048 090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2280,0 2280,0 2280,0

1513080 090413 1010
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІІ групи внаслідок 
психцічного розладу 640,0 640,0 640,0

1513049 091300 1010
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- 
інвалідам 16800,0 16800,0 16800,0

1513016 090405 1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 4058,5 4058,5 4058,5

1513026 090406 1060

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

1513017 090407 1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг 
газопостачання, центрального опалення та централізованого 
постачання гарячої води. 152,2 152,2 152,2

1513400 090412 1090 Інші видатки по соціальному захисту населення 1840,0 1840,0 1840,0

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 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 40,0 40,0 40,0
1513131 091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для молоді 1757,0 1757,0 1232,0 23,9 1757,0

1513104 091204 1020 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 2893,0 2893,0 2070,0 11,8 15,0 15,0 2908,0



1513181 091205 1010

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

250,0 250,0 250,0

1513202 091209 1030
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів 65,0 65,0 65,0

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

1513035 170102 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом 2645,0 2645,0 2645,0

1513037 170302 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті 1704,0 1704,0 1704,0

2400000 24
Відділ культури, національностей та релігій 
райдержадміністрації 22197,1 22197,1 13478,8 1876,5 0,0 2098,0 2048,0 1332,3 0,0 50,0 0,0 24295,1

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 1801,0 1801,0 514,7 753,7 90,0 90,0 11,7 1891,0
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 Інші культурно-освітні заклади та заходи 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
5317310 160101 0421 Землеустрій 200,0 200,0 200,0
7610000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 152035,5 152035,5 152035,5
7618120 250301 0180 Ревесрна дотація 62097,9 62097,9 62097,9
7618800 250380 0170 Інші субвенції 89937,6 89937,6 89937,6
7600000 76  Управління фінансів райдержадміністрації 64981,5 64981,5 64981,5
7618010 250000 Видатки, не віднесені до основних груп
7618010 250102 0133 Резервний фонд 64981,5 64981,5 64981,5

ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 721426,9 721426,9 165519,6 38431,9 0,0 8257,3 7957,3 3961,3 486,1 300,0 50,0 729684,2

Л.С.Шевчук
Голова районної ради



Додаток № 4

                                       від 26.01.2015 року №474-41-VI

П/П
Дотації з районного 

бюджету

        МІСЬКІ
1 Боярська 17 441,0 2 128,2 19 569,2
2 Вишнева 19 034,0 2 290,9 21 324,9

      СЕЛИЩНА
3 Чабанівська 5 111,7 5 111,7

      СІЛЬСЬКІ
4 Білогородська 3 618,0 417,80 4 035,8
5 Бобрицька 34,80 34,8
6 Бузівська 1 338,2 168,60 1 506,8
7 Віта-Поштова 154,60 154,6
8 Гатненська 1 438,7 192,60 1 631,3
9 Гореницька 2 615,6 247,50 2 863,1

10 Горенська 1 338,2 383,80 1 722,0
11 Дмитрівська 2 687,0 200,10 2 887,1
12 Забірська 1 211,3 108,80 1 320,1
13 Княжицька 735,2 93,70 828,9
14 Крюківщинська 1 639,7 216,70 1 856,4
15 Лісниківська 59,60 59,6
16 Личанська 640,0 93,00 733,0
17 Мироцька 372,9 94,60 467,5
18 Мих.Рубежівська 1 327,7 228,60 1 556,3
19 Музичанська 1 010,3 113,20 1 123,5
20 Петрівська 2 623,6 123,10 2 746,7
21 Петрушківська 38,10 38,1
22 П.П.Борщагівська 3 715,8 401,80 4 117,6
23 Соф.Борщагівська 4 752,6 4 752,6
24 Тарасівська 3 340,3 338,10 3 678,4
25 Ходосівська 893,9 83,60 977,5
26 Хотівська 2 409,4 336,30 2 745,7
27 Шпитьківська 1 898,9 195,50 2 094,4

28 державний бюджет 62 097,90
Всього 62 097,9 81 194,0 8 743,60 89 937,6

* - додаток 4-1

Голова районної ради Л.С.Шевчук

всьогона утримання клубних 
закладів*

Субвенції з районного бюджету

Субвенція з загального фонду на:

                                                                                         до рішення Києво-Святошинської районної ради 

 
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2015 рік

                                                                                                                                                            тис.грн.

Найменування 
адміністративно-

територіальних одиниць
на утримання дошкільних 

навчальних закладів*

реверсна дотація 
(кошти, що передються 
до державного бюджету 

з місцевих бюджетів 
для горизонтального 

вирівнювання 
податкоспроможності 

територій)



Додаток 4-1 
 

Показники, які застосовувалися при формульному розрахунку  
обсягів субвенцій з загального фонду районного бюджету на 2015 рік 

 
       1. При розрахунку обсягу субвенцій на утримання дошкільних 
навчальних закладів застосовано: 
- коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках 
(Коg) - 0,5; 
- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину 
дошкільного віку - 9,3475 грн.; 
- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня - 8,797836 грн. 
        Крім того, застосовані наступні показники: 
-  кількість дітей від 0 до 6 років в розрізі органів місцевого самоврядування 
(інформація надана дитячою поліклінікою районної лікарні); 
- кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади та навчально-
виховні об’єднання та кількість груп (затверджено розпорядженням районної 
державної адміністрації від 23 вересня 2014 року № 614 «Про затвердження 
мережі закладів освіти Києво-Святошинського району на 2014/2015 
навчальний рік»).  
 
       2. При розрахунку обсягу субвенцій на утримання клубних закладів 
застосовано фінансовий норматив на одного жителя - 59,972 грн., а також 
чисельність населення в розрізі органів місцевого самоврядування 
(інформація надана районним відділом статистики). 
          Районній державній адміністрації в місячний термін здійснити 
коригування обсягів вказаної субвенції  між бюджетами органів місцевого 
самоврядування з метою забезпечення виконання вимог статті 77 
Бюджетного кодексу України та подати на затвердження сесії районної ради. 

 
        Розрахунки проведені із застосуванням вказаних параметрів на основі 
формули, по якій обраховувався бюджет району на 2014 рік.   
 
 
 
Голова районної ради                                                                       Л.С.Шевчук 
 



(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 Капітальні вкладення видатки не розподілені 50,0

Всього 
0,0 50,0

 

                                          Голова районної ради                                                                                                                                  Л.С.Шевчук                                                             

  

Додаток № 5
до рішення районної ради

від 26.01.2015 року №474-41-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

1011221 070807 0990
Інші освітні програми

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

375,1
375,1

Додаток № 6
до рішення від 26.01.2015 року №474-41-VI

"Про районний бюджет Києво-Святошинського району
на 2015 рік"

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



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 районної ради                                                                                                                                                                                                      Л.С.Шевчук                                                                                                                                                                                                                                                                               


