
Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених 
Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації на 2020 рік

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і 
надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 січня 2011 року № 18, рішення Київської міської ради від 
12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»:

1. Затвердити перерозподіл видатків споживання, передбачених 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік у 
загальному фонді бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних 
призначень шляхом зменшення видатків споживання за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 4711020 «Надання  
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освiти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 7 917 690 грн та 
збільшення видатків споживання за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 4713104 «Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 
суму 7 207 760 грн (з них оплата праці – 5 908 000 грн), за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 4713121 «Утримання 
та забезпечення діяльності центрів соцiальних служб для сім'ї, дітей та молоді» 
на суму 709 930 грн (з них оплата праці – 581 910 грн), що додається.

2. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
забезпечити подання на погодження перерозподілу видатків споживання, 
передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, до постійної комісії Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни до розпису 



бюджету міста Києва після погодження в установленому порядку 
перерозподілу видатків споживання, передбаченого пунктом 1 цього 
розпорядження, з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом 
обовʾязків.

Голова              Віталій КЛИЧКО



ПОДАННЯ:

Голова Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації                            Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

Начальник юридичного відділу 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації                                                        Діна КОНОВАЛЬЧУК

Виконувач обовʾязків 
Завідувача сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції                             Вадим ПОКИДЬКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови Київської 
міської державної адміністрації             Микола ПОВОРОЗНИК

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації                  Петро ПАНТЕЛЕЄВ

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації  Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації                  Марина ХОНДА

Директор департаменту фінансів                      Володимир РЕПІК

Начальник управління з питань 
запобігання та виявлення корупції                        Сергій КРАСЮК

Виконувач обовʾязків начальника 
юридичного управління апарату                                               Ольга ЯКОВЛЄВА

Керівник апарату                                                             Дмитро ЗАГУМЕННИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)
від

Перерозподіл видатків споживання, передбачених 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік 

у загальному фонді бюджету міста Києва, в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

                                                    грн
№ Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Назва коду програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код
економічної 
класифікації 

видатків

Сума 
зменшення

Сума 
збільшення

1 4711020 Надання  загальної 
середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освiти (у тому 

числі з дошкільними 
підрозділами 

(відділеннями, 
групами))

2230 7 917 690

2 4713104 Забезпечення 
соціальними послугами 
за місцем проживання 
громадян, які не здатні 
до самообслуговування 

у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, 

інвалідністю

 
2111 5 908 000

2120 1 299 760

3 4713121 Утримання та 
забезпечення діяльності 

центрів соцiальних 
служб для сім'ї, дітей та 

молоді

2111 581 910

2120 128 020

Всього 7 917 690 7 917 690

Голова Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації                       Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ


