
Стан виконання бюджету м.Києва в розрізі головного розпорядника 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

за 2019 рік 
 

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів за            

2019 рік становить – 2 049,5 млн.грн, або 97 % до уточненого плану на рік, з 

них: 

Загальний фонд 

За 2019 рік виконання загального фонду становить –                                  

1 700,7 млн.грн, або 98 % до уточненого плану на рік (1 740,5 млн.грн), в тому 

числі в розрізі галузей: 

- Освіта – виконання 1 458,1 млн.грн, або 97,6 % до уточненого плану на 

рік; 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

виконання 42,0 млн.грн, або 98,6 % до уточненого плану на рік; 

- Культура і мистецтво - виконання 19,7 млн.грн, або 97,1 % до уточненого 

плану на рік; 

- Фізична культура і спорт - виконання 24,1 млн.грн, або 96,7 % до 

уточненого плану на рік; 

- Державне управління - виконання 107,6 млн.грн, або 98,6 % до 

уточненого плану на рік;  

- Житлово-комунальне господарство - виконання 49,2 млн.грн, або 100 % 

до уточненого плану на рік. 

 

Виконання видатків в розрізі статей: 

- Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 1 310,9 млн.грн., або 99,4% 

до уточненого плану на рік; 

- Продукти харчування та медикаменти – виконання 64,6 млн.грн., або 

94,3% до уточненого плану на рік; 

- Поточні трансферти підприємствам – виконання 51,1 млн.грн., або 100 % 

до уточненого плану на рік; 

- Інші виплати населенню – виконання 5,3 млн.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік. 
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- Інші видатки на утримання установ – виконання 161,8 млн.грн., або 94,5% 

до уточненого плану на рік; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 106,9 млн.грн., 

або 85,5% до уточненого плану на рік. 

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 

05.07.2019 року за № 1203 «Про встановлення лімітів споживання теплової, 

електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 

на 2019 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету 

міста Києва, та комунальному підприємству «Київміськсвітло»» встановлено 

ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу, 

водопостачання та водовідведення для бюджетних установ району на 2019 рік. 

Пунктом 2 цього розпорядження передбачено забезпечення суворого 

дотримання встановлених лімітів. За підсумками 2019 року встановлено, що 

бюджетні галузі району не тільки дотримувались лімітів, але й значно економно 

відносились до споживання енергоресурсів. 

Таким чином, економія склала: 

- Теплопостачання – 17 %, або 17,6 млн.грн. 

- Електроенергія – 11 %, або 2,5 млн.грн. 

- Водопостачання – 10 %, або 0,8 млн.грн. 

Протягом 2019 року кошти на фінансування виділялись вчасно та в 

повному обсязі, згідно наданих заявок, що забезпечило закінчення року без 

кредиторської заборгованості. 

 

Спеціальний фонд 

За 2019 рік виконання спеціального фонду становить – 348,8 млн.грн, що 

становить 94,4 % до уточненого плану на 2019 рік (369,3 млн.грн), з них 

використано: 

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ –                         

28,0 млн.грн, що становить 99,9 % до уточненого плану на рік (28,0 млн.грн) 

- За рахунок надання платних послуг бюджетних установ –              

49,9 млн.грн, що становить 95,2 % до уточненого плану на рік (52,4 млн.грн) 
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- Бюджет розвитку – 270,9 млн.грн, що становить 93,8 % до 

уточненого плану на 2019 рік (288,9 млн.грн), в тому числі: 

- капітальні видатки установ – 42,1 млн.грн (99,6%);  

- придбання обладнання – 38,1 млн.грн (79,3%); 

- реконструкція об’єктів – 36,9 млн.грн (93,3%); 

- субсидії, поточні та капітальні трансферти підприємствам –                      

145,7 млн.грн (96,5%).  

Протягом 2019 року була проведена робота щодо повернення помилково 

або надмірно зарахованих до бюджету платежів та інших доходів бюджету по 

заявам юридичних та фізичних осіб на загальну суму 106,7 тис. грн. Крім цього, 

було зареєстровано 1091 висновок від податкових органів на повернення 

коштів або розподіл їх між державним та місцевими бюджетами. 

 

Громадський бюджет 

 

У 2019 році було реалізовано та профінансовано 23 проєкти – переможці 

громадського бюджету – 2019 на загальну суму 10 525,98 тис. грн. З них 

виконавцями двадцяти двох проєктів було управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцем одного проєкту 

було управління будівництва, архітектури та землекористування Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

Основні ідеї проєктів громадського бюджету, які втілені в життя:  

• проведення благоустрою та створення скверу вздовж алеї на вулиці 

Озерній. 

 
Проєкт № 513 «Створення скверу на вул. Озерній» 

 

• закупівля обладнання для навчання, відпочинку та дозвілля школярів;  

 
Проєкт № 1118 «Цікавій простір школи № 285 , вул. Полярна, 8-В» 



• облаштування шкільної їдальні в зону комфортності, зручності та 

сучасності для учнів;  

 
Проєкт № 48 «Сучасна їдальня в НВК « 240 «Соціум»», проспект Героїв Сталінграда, 39 Г 

 

• організація безпечних зон відпочинку і розваг для школярів; 

 

 
Проєкт № 792 «Відкритий простір школи № 285 «Open space», вул. Полярна, 8-В 

 

 

• облаштування дитячих ігрових майданчиків в дошкільних закладах; 



 
Проєкт № 632 «Сучасні дитячі майданчики в дитячому садку «Півник» № 448»,  

вул. Вишгородська, 52 А 

 

Крім цього, у 2019 році було супроводжено 237 проєктів громадського 

бюджету, запропонованих мешканцями столиці, серед яких 63 стали проєктами 

– переможцями на загальну суму 20 370,1 тис. грн. З них виконавцями 37 

проєктів на суму 15966,7 тис. грн. буде управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцями 22 проєктів на 

суму 2423,7 тис. грн. буде управління житлово – комунального господарства 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцями 4 

проєктів на суму 1979,7 тис. грн. буде управління будівництва, архітектури та 

землекористування Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Реалізовуватись проєкти будуть у 2020 році. 

 


