
Стан виконання бюджету м.Києва в розрізі головного 

розпорядника Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

за І півріччя 2018 року 

 

Доходи 
Станом на 01.07.2018 року до бюджету міста Києва, який затверджено 

рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 від 

Оболонського району надійшло 1 262,7 млн. грн. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року (1 041,9 млн. грн.) надходження збільшилися на    

220,7 млн. грн. або на 21%.  

Питома вага окремих фактичних надходжень податків і зборів в 

загальній сумі надходжень за І півріччя 2018 року наступна: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб - 40%; 

- плата за землю - 23%; 

- єдиний податок - 20%; 

- податок на прибуток - 6%; 

- акцизний податок - 4%; 

- інші - 7%.       

 

 
 

 

Серед основних бюджетоутворюючих показників план виконано 

наступним чином: 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

 

Станом на 01.07.2018 року податку та збору на доходи фізичних осіб 

надійшло 500,9 млн. грн., це на 116,5 млн. грн. або на 30% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року.   

 

Плата за землю 

Станом на 01.07.2018 року плати за землю надійшло до бюджету міста 

Києва на суму 289,2 млн. грн. що на 21,0 млн. грн. або на 7 % менше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 



 Однією із причин невиконання плану стало встановлення Київрадою,               

згідно рішення КМР від 10.03.20016 р. № 217/217 локальних коефіцієнтів на 

місцезнаходження земельних ділянок, для розрахунків нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок, які стали в деяких випадках менше за попередні. 

 

Єдиний  податок. 

Станом на 01.07.2018 року виконання єдиного податку становить      

256,8 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження по єдиному податку збільшилися на 59,2 млн. грн. або на 30%. 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

Станом на 01.07.2018 року виконання акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 

54,4 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів залишилися на рівні І півріччя 

минулого року. 

 

Податок на прибуток підприємств 

Станом на 01.07.2018 року виконання податку на прибуток підприємств 

становить 78,6 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження по податку на прибуток підприємств збільшилися на 27,8 млн. 

грн. або на 46%. 

 

Темп зростання надходжень податків і зборів за І півріччя 2018 року в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року по інших районах міста 

Києва.    

 
 

 

Податковий борг 
                           

Станом на 01.07.2018 податковий борг по платежах до місцевого                    

бюджету, а саме по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю 

становив 168 961,03 тис.грн. В порівнянні з початком року (163 558,5 тис.грн.) 

він збільшився на 3,3%. Серед інших районів міста Києва – це 5 місце. Для 



порівняння: станом на 01.07.2017 р. район по даному показнику займав 10         

(останнє) місце.   

   

 
 

Проте  його зростання пов’язано з надходженнями плати за землю, де 

борг з початку року зріс на 6,3 %. Однією з причин цього є зменшення розміру 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, з врахуванням Наказу № 489 

Міністерства аграрної політики та продовольства, в якому коефіцієнт 

функціонального використання земельних ділянок, в залежності від їх 

цільового призначення, зменшився з 2,5 до 2. 

 

Видатки 
 

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів за    

1-ше півріччя 2018 року становить – 753 млн.грн., або 43% до уточненого 

плану на рік, з них: 

 

Загальний фонд 

За І півріччя 2018 року виконання загального фонду становить –                                  

637 млн.грн., або 47 % до уточненого плану на рік, в тому числі в розрізі 

галузей: 



 
- Освіта – виконання 536 млн.грн., або 47 % до уточненого плану на рік; 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

виконання 14 млн.грн., або 46 % до уточненого плану на рік; 

- Культура і мистецтво - виконання 24 млн.грн., або 42 % до уточненого 

плану на рік; 

- Фізична культура і спорт - виконання 6 млн.грн., або 42 % до уточненого 

плану на рік; 

- Державне управління - виконання 35 млн.грн., або 46 % до уточненого 

плану на рік;  

- Житлово-комунальне господарство - виконання 21 млн.грн., або 46 % до 

уточненого плану на рік. 

З 2018 року фінансування галузі «Охорона здоров’я» проводиться через 

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. 

Виконання видатків в розрізі статей: 

 



 

 

- Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 536 млн.грн., або 51% до 

уточненого плану на рік; 

- Продукти харчування та медикаменти – виконання 14 млн.грн., або 29 % 

до уточненого плану на рік; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 54 млн.грн., або 

47% до уточненого плану на рік; 

- Поточні трансферти підприємствам – виконання 21 млн.грн., або 46 % 

до уточненого плану на рік; 

- Інші видатки на утримання установ – виконання 11 млн.грн., або 10% до 

уточненого плану на рік. 

 

Спеціальний  фонд 

За І півріччя 2018 року виконання спеціального фонду становить –        

116 млн.грн., або 31 % до уточненого плану на рік, в тому числі: 

- Бюджет розвитку (реконструкції та капітальні ремонти бюджетних 

установ, житлового фонду, придбання обладнання) – 41 млн.грн., або 17 % до  

уточненого плану на рік. 

 

 


