
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради 
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ  „Про районний бюджет  

Києво-Святошинського району на 2011 рік” 
 

 

           Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21.05.1997 
року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” (з наступними змінами), 
частини 5, 6 статті 23  Бюджетного кодексу України, районна рада 
 

в и р і ш и л а: 
 
          І. Внести  наступні  зміни  до  рішення  районної  ради   від   30.12.2010  року   
№ 36-03-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік»:   
           1.1. У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «382816,2», «5785,8» замінити 
цифрами «322816,2», «65785,8». 
           1.2. У пункті 3 рішення цифру «300,0» замінити цифрою «60300,0». 
           1.3. У пункті 4 рішення цифру «300,0» замінити цифрою «60300,0». 
           1.4. Пункт 7 доповнити абзацом наступного змісту: «-субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій – 10 000,0 тис.грн.». 
           2. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення, виклавши їх у новій 
редакції, що додається.  

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

 

 

 

              Голова ради                                    В.В. Луцюк 

 
 
 
 
 
м. Київ 
03 лютого 2011 року 
№ 41-04-VІ 



Додаток № 1 

(грн.)

разом 
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 136917,7 136917,7

11000000 Податки на доходи , податки на прибуток , податки на збільшення ринковою вартості 136917,7 136917,7
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 134408,3 134408,3
11010100 Податок з доходів найманих працівників 120442,8 120442,8
11010200 Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 1245,6 1245,6
11010300 Податок з доходів найманих на дивіденди та роялті 540,0 540,0
11010400 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 140,6 140,6

11010600
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших 
розіграшів, виграшів в азартні ігри 18,5 18,5

11010700 Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів 0,3 0,3
11010800 Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 5949,5 5949,5
11011100 Податок з доходів фізичних осіб від  інших видів діяльності 5157,1 5157,1

11011200
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна т надання нерухомості в оренду (суборенду), 
житловий найм (піднайм) 706,1 706,1

11011300 Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна т надання рухомого майна в оренду (суборенду) 19,8 19,8

11011400
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, 
коштів, майнових чи немайнових прав 188,0 188,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 2509,4 2509,4
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до комунальної власності 2509,4 2509,4

20000000 Неподаткові надходження 500,4 5485,8 0,0 5986,2
21050000 Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 350,0
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 500,0 500,0
22010300 Реєсраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців 150,4 150,4
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4985,8 4985,8

Разом доходів 137418,1 5485,8 0 142903,9
 

40000000 Офіційні трансферти 245698,1 0,0 0,0 245698,1
41000000 Від органів державного управління 59711 0 0 59711,0
41010600 Кошти , що надходять з інших бюджетів 27155,7 27155,7
41020100 Дотації вирівнювання , що одержуються з державного бюджету 32555,3 32555,3

41030000 Субвенції 185987,1 0,0 0,0 185987,1

До рішення сесії Києво-Святошинської районної ради 

 Доходи районного бюджету Києво - Святошинського району  на 2011 рік

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією загальний фонд
спеціальний фонд

разом

                                                                                                                                                                                                                                                        від 03.02.2011 року № 41-04-VІ   



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 82040,9 82040,9

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

28272,1 28272,1

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  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 ((утримання будинків і споруд та прибуднкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 4813,6 4813,6

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 26,5 26,5

41033900
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які 
надають медичну допомогу хворим н туберкульоз 17,9 17,9

41034200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період 
працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа дупутатів відповідних рад, що потребують 
працевлащштування в зв'язку із закінченням строку повновжень 302,7 302,7

41034500
Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 70000,0 70000,0

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" 513,4 513,4
Всього доходів 383116,2 5485,8 0,0 388602,0

Заступник голови районої ради В.А.Костина



Додаток № 4
                                до рішення Києво-Святошинської районної ради

     від 03.02.2011 року № 41-04-VІ  

Найменування 
адміністративно-

територіальних одиниць

Cубвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

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

сума щоденний сума щоденний
норматив норматив

відрахувань відрахувань

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

      СЕЛИЩНА
Чабанівська 364,5 12,35

      СІЛЬСЬКІ
Білогородська 557,5 0,29
Бобрицька 3,7 0,00 21,2
Бузівська 685,0 0,36
Віта-Поштова 58,2 0,03
Гатненська 212,2 0,11
Гореницька 27,9 3,55 10000,0
Горенська 1063,6 0,55 17,1
Дмитрівська 228,2 18,43
Забірська 975,6 0,51 13,5
Княжицька 872,5 59,06
Крюківщинська 626,7 0,33
Лісниківська 78,9 0,04
Личанська 421,3 0,17
Мироцька 324,8 0,17
Мих.Рубежівська 743,5 0,39
Музичанська 692,2 0,36
Малютянська 141,1 0,07
Петрівська 215,6 20,63
Петрушківська 139,3 72,09
П.П.Борщагівська 6668 79,64
Соф.Борщагівська 3894,7 81,24 42,3
Тарасівська 1384,7 0,72
Ходосівська 443,2 0,23
Хотівська 195,3 0,10
Шпитьківська 821,6 0,43

Всього 9429,1 4,9 27155,7 40,6 10000,0 135,3

 
Заступник голови районної ради В.А.Костина

Кошти, що передаються 
з районного бюджету

загальний фонд

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

                                                                                                                                                            тис.грн.

Дотація вирівнювання
з районного бюджету

Кошти, що передаються
до районного бюджету



Додаток № 5
До рішення Києво-Святошинської районної ради
від 03.02.2011 року № 41-04-VІ 

тис.грн.

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

208330 Передача коштів із загального до 
спеціального фонду бюджету -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

Всього за типом кредитора -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

600000 Фінансування за активними 
операціями -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових 
коштів -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

602303 Передача коштів із загального до 
спеціального фонду бюджету -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

Всього за типом боргового 
зобов'язання -60300,00 60300,00 60300,00 0,00

Заступник
голови районної ради В.А. Костина

Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. 
бюджет 

Разом



                                                                                                                                                          Додаток № 6 
До рішення сесії районної ради від 03.02.2011 року № 41-04-VІ  

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

тис.грн. 
КВК 

 
Назва головного 

розпорядника коштів 
КТКВ КТКВ 

 
 

Назва об’єктів відповідно до проектно-
кошторисної документації, тощо 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

(інших 
капітальних 

видатків) 

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Всього видатків 
на 

завершення 
будівництва, 

освоєння об’єктів 
на 

майбутні роки 

Разом 
видатків на 

поточний рік 

006 Районна державна адміністрація     56000,0  
150101 Капітальні вкладення Будівництво та реконструкція інженерної 

інфраструктури з виготовленням проектно-
кошторисної документації (електрифікація, 
газифікація, будівництво доріг та інші) в 
адміністративних межах села Малютянка 
Києво-Святошинського району Київської 
області, в тому числі по заходах: 

     

  Будівництво та реконструкція газопроводів 
та систем газопостачання із виготовленням 
проектно-кошторисної документації 

   6000,0 

  Будівництво та реконструкція об’єктів 
електричних мереж із виготовленням 
проектно-кошторисної документації 

   25000,0 

  Будівництво та реконструкція доріг з 
твердим покриттям із виготовленням 
проектно-кошторисної документації 

   25000,0 

030 Центральна районна лікарня     2000,0 
150101 Капітальні вкладення Реконструкція електромережі ЦРЛ    800,0 
080101 Капітальні видатки Капітальний ремонт    1200,0 
020 Відділ освіти райдержадміністрації     2300,0 
150101 Капітальні вкладення  Реконструкція приміщення оздоровчого 

табору «Горбовицька Січ» 
   300,0 

  Будівництво котельні Бузівської ЗОШ    300,0 
070201 Капітальні видатки Капітальний ремонт    1700,0 
 Всього бюджет розвитку:     60300,0 
 
Заступник голови районної ради                                                                                                                                                                В.А.Костина                                                                                                                                                        



 
                   Додаток № 7 

до рішення сесії районної ради  
від 03.02.2011 року № 41-04-VІ  

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

є установи, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 
 
 

тис.грн.  

КВК   Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 

КТКВ 

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

001 
Районна рада 

     

250404  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

37,8    37,8 

006 Районна державна 
адміністрація      

110502  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

50,0  
    50,0 

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

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

020 
Районний відділ 

освіти      

070807, 
091106 

 
Діти України 229,0   229,0 

070807 
 

Обдарована дитина 144,7   144,7 

070807 
 

Вчитель 25,0   25,0 

070807 
 

Шкільна бібліотека 10,0   10,0 



 

091108 
 

Програма оздоровлення дітей 500,0   500,0 

130107 
 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-

Святошинському районі  20,0    20,0 

050 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
     

081002, 
090412, 
091209 

 Турбота 611,0   611,0 

090802  Назустріч дітям 20,0   20,0 

091103  Молодь 20.0    20,0   

110 
Відділ культури і 

туризму      

110103  
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

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

74,0     74,0 

150 
Відділ молоді і 

спорту      

090802  Назустріч дітям 20,0   20,0 

091103  Молодь  20,0    20,0  

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

 Всього  2046,5    2046,5 

    
 
 
 
                                        Заступник голови районної ради                                                                                            В.А. Костина 


