
Інформація про використання бюджетних коштів головним 

розпорядником - Шевченківською районною в місті Києві державною 

адміністрацією за 9 місяців 2018 року. 

 

Виконання видатків бюджету м. Києва  по  Шевченківському 

району 
Рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про 

бюджет міста Києва на 2018 рік» Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації були затверджені видатки в сумі 1 329,0 млн. грн, в тому числі  

видатки загального фонду – 1 168,9 млн. грн, видатки спеціального фонду –        

160,1 млн. грн.  

Загальний фонд 

Протягом звітного періоду рішеннями сесії Київської міської ради видатки 

загального фонду були збільшені на 6,5 млн. грн і план з урахуванням змін склав   

1 175,4 млн. грн. Збільшення видаткової частини загального фонду обумовлено, в 

основному, ростом заробітної плати, а також збільшенням інших видатків на 

поточне утримання підприємств та установ. Відповідно планові видатки дев’яти 

місяців становлять 948,3 млн. грн. 

Виконання видатків склало 792,0 млн. грн  або 83,5% до уточненого плану за 

9 місяців (948,3 млн. грн). Фінансування проводилось виходячи з планових 

призначень, потреби розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного 

фінансового ресурсу.  
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Структура видатків загального фонду в розрізі 
кодів економічної класифікації видатків за 

дев`ять місяців 2018 року

Заробітна плата з нарахуваннями - 575,8 млн. грн (72,6%)

Енергоносії  65,4 млн. грн (8,3%)

Харчування 20,5 млн. грн (2,6%)

Медикаменти 0,1 млн. грн (0,1%)

Благоустрій району  41,7 млн. грн (5,3%)

Інші незахищені видатки 88,5 млн. грн (11,2%)

 

 



 

 

У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті 

витрат, виконання яких склало 661,8 млн. грн. або 83,8 % до планових призначень, з 

них:  

 заробітна плата з нарахуваннями  –  575,8 млн. грн. 

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії  – 65,4 млн. грн. 

 харчування  – 20,5 млн. грн.  

 медикаменти –  0,1 млн. грн.  

 

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати та 

відпускних працівникам бюджетної сфери, проведені розрахунки за спожиті тепло-

енергоносії, харчування та медикаменти, оплату послуг. 

 

Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ 

району у звітному періоді склало 130,2 млн. грн., в тому числі 41,7 млн. грн видатки 

на житлово-комунальне господарство та благоустрій району. 
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Структура видатків загального фонду бюджету 

в розрізі галузей

Освіта - 646,3 млн.грн. (81,6%)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  - 16,7 млн.грн. (2,1%)

Молодіжна політика - 2,2 млн.грн. (0,3%)

Благоустрій району - 41,7 млн.грн. (5,3%)

Культура і мистецтво - 16,5 млн.грн. (2,1%)

Фізична культура і спорт - 15,2 млн.грн. 
(1,9%)

Державне управління - 53,4 млн.грн. (6,7%)

 

 

 

Порівнюючи виконання кошторисів за 9 місяців 2018 року з попереднім 

звітним періодом 2017 року, темп зростання використання коштів складає 126,1 млн. 

грн. В цілому річні призначення на звітну дату в порівнянні з 2017 роком зменшені 

на 211,8 млн. грн, відповідно 1 175,4 млн. грн до 1 387,2 млн. грн. Зменшення 

пояснюється тим, що фінансування закладів охорони здоров’я з 01.01.2018 року 

здійснюється через Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської  державної  адміністрації) відповідно до п. 17.5 



Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста 

Києва на 2018 рік». 

 

 

Виконання кошторисних призначень по галузях за 9 місяців 2018-2017 років 

наведено в таблиці.   

   
млн.грн 

Галузь 
Виконано на 

01.10.2018 

Виконано на 

01.10.2017 

Відхилення 

2018 року до 

2017 +/- 

1 3 4 5=3-4 

Освіта 646,3 520,5 125,8 

Культура і мистецтво 16,5 12,9 3,6 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 18,9 16,8 2,1 

Фізична культура і спорт 15,2 11,9 3,3 

Органи державного управління 53,4 47,7 5,7 

Житлово-комунальне господарство 41,7 56,1 -14,4 

ВСЬОГО 792,0 665,9 126,1 

 

Основну питому вагу видатків головного розпорядника щороку складають 

видатки на утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу мережу, так даний 

показник сягнув 81,6%.  


