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Інформація про виконання показників видаткової частини бюджету
міста Києва по Подільському району за 2016 рік
На бюджетні програми, які передані на виконання Подільській районній в
місті Києві державній адміністрації, з бюджету міста Києва за 2016 рік
використано кошти в сумі 836040,2 тис.грн., що на 205462,5 тис.грн. більше,
ніж у 2015 році.
В тому числі видатки загального фонду бюджету проведено на суму
687224,6 тис. грн. або 97,3% до плану на рік. У порівнянні з 2015 роком сума
видатків збільшилася на 135935,5тис.грн. або на 124,6% .
В межах зазначених видатків загального фонду забезпечено, перш за все,
фінансування захищених статей видатків, на які спрямовано 620816,3 тис. грн.
або 90,3% усіх видатків бюджету, з них:
- на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ – 505927,7
тис.грн.(73,6% від загальної суми видатків). Заборгованість по виплаті
заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня;
- на розрахунки за спожиті бюджетними установами району енергоносії –
80918,7 тис. грн. (11,8% від загальної суми видатків);
- на харчування – 25594,5 тис. грн. ( 3,7% від загальної суми видатків);
- на медикаменти – 6818,6 тис. грн. (1,0% від загальної суми видатків);
- на поточні трансферти населенню (на відшкодування пільгових пенсій
при достроковому виході на пенсію, на виплату допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, на
оздоровлення дітей-сиріт дитячого будинку «Малятко», на надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та придбання
продуктових наборів малозабезпеченим одиноким громадянам та іншим
верствам населення) – 1556,8 тис. грн. (0,2% від загальної суми видатків).
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На проведення інших (незахищених) статей видатків у 2016 році
направлено 66408,3 тис. грн., або 9,7% від загального обсягу видатків
загального фонду, з них:
- спрямовано на благоустрій зелених насаджень району - 13909,1тис.грн.,
- на дотацію житлово-комунальному господарству - 27614,5 тис.грн.
- на видатки з утриманням бюджетних установ, а також виконання інших
програм і заходів, передбачених у бюджеті - 24884,7 тис. грн., які зросли у
2,2 рази у порівнянні із 2015 роком.
- Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду за 2016 рік серед
бюджетних установ займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 439803,2 тис.
грн. або 64,0% усіх видатків. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшилися
на 63332,1тис.грн. (16,8%).
- Другою за обсягом бюджетного фінансування у районі є галузь «Охорона
здоров’я», на яку використано 14,0 % загального фонду міського бюджету, що
становить 95969,6 тис. грн. У порівнянні з 2015 роком видатки на цю галузь
збільшились на 18936,9тис.грн.(24,6%).
- На фінансування установ і заходів культури та соціального захисту і
соціального забезпечення використано кошти бюджету в сумі 42603,0 тис. грн.
(питома вага 6,2%) та 21915,6 тис. грн.(питома вага 3,2%) відповідно. У
порівнянні з 2015 роком видатки збільшилися на 6740,8тис.грн. (на 18,8%) та
3702,3тис.грн. (20,3%) відповідно.
- На фінансування спортивної школи за заходів з фізичної культури та спорту
спрямовано – 2783,7 тис.грн.
- На житлово - комунальне господарство - 41523,6 тис.грн. або 6,0% усіх
видатків.
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Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 148815,6тис.грн.,
що становить 86,8% до плану на рік, з них:
 за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 37353,6 тис.
грн., або 97,8% від отриманих доходів у 2016 році, які в порівнянні з
відповідним періодом минулого року зросли на 10038,4 тис.грн. або на
36%
 за рахунок надходжень з міського бюджету видатки споживання в сумі
3715,2 тис. грн. на благоустрій території району, що вдвічі більше ніж у
2015 році.
 за рахунок надходжень з міського бюджету видатки розвитку
проведено у сумі 107746,8 тис. грн., що вдвічі більше ніж у 2015 році, в
тому числі:
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o
на розрахунки за роботи з капітального ремонту об’єктів, які
затверджені Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на
2016 рік використано 70237,5 тис.грн., або 86,3% до плану на рік, з них на :
- капітальний ремонт об’єктів житлового господарства Подільського
району – 31816,4 тис. грн. або 82,4% до затвердженого на рік.
- капітальний ремонт установ освіти - 26352,0 тис. грн. або 94% до
річного обсягу.
- капітальний ремонт закладів охорони здоров'я - 5549,2 тис. грн.
(95,6% до плану).
- капітальний ремонт установ культури – 1087,1 тис.грн.( 90,1% до
плану).
- проведено капітальний ремонт у клубах за місцем проживання на
суму 2024,4 тис. грн.,
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- капітальний ремонт Подільської райдержадміністрації та приміщень
її структурних підрозділів в сумі 2678,9 тис. грн., або 67% до плану
на рік;
o на проведення капітального будівництва та реконструкції – 4528,3
тис. грн., або 58,2% до обсягу, передбаченого Програмою економічного і
соціально розвитку м. Києва на 2016 рік, а саме:
- на виконання робіт з реконструкції скверу з влаштуванням фонтану
на площі Червона Пресня (П черга) – 3016,0 тис.грн.,
- на виготовлення проектної документації з будівництва та
реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери – 1486,7 тис.грн.
o на придбання обладнання та інших необоротних активів для
бюджетних установ району протягом 2016 року спрямовано 20689,7 тис.грн.,
або 93,6% до плану на рік. У порівнянні з 2015 роком на укріплення
матеріально технічної бази
установ соціально-культурної сфери
та
комунального підприємста по обслуговуванню житлового фонду району у
2016 році спрямовано коштів у 4 рази більше.
Окрім
того,
на
забезпечення
житлом
сімей
загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов за
рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла проведено видатки у сумі 12082,5 тис.грн.

