
 
 
 
 
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
  
                                                                                                 

29 серпня 2018 року                          м. Київ                                                   № 478 

 

 
Про розподіл субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам 
 
 

Відповідно до статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, Законів 
України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Державний бюджет 
України на 2018 рік”, Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від                           
15 листопада 2017 року № 877 (зі змінами), рішення Київської обласної ради від 
14 грудня 2017 року № 393-19-VII „Про обласний бюджет Київської області на 
2018 рік”, протоколу комісії Київської облдержадміністрації з визначення 
напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, від 19 липня  
2018 року № 2: 

 
1. Затвердити розподіл між місцевими бюджетами області коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа (далі – субвенція) згідно з додатком. 

 
2. Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації: 
2.1. погодити з постійною комісією Київської обласної ради з питань 

бюджету та фінансів розподіл субвенції між місцевими бюджетами Київської 
області; 

2.2. підготувати проект змін до рішення Київської обласної ради від                
14 грудня 2017 року № 393-19-VII „Про обласний бюджет Київської області на 
2018 рік” та подати його на розгляд та затвердження Київській обласній раді. 

 
3. Голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

забезпечити внесення змін до відповідного районного бюджету. 
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 

 
 
Голова адміністрації    (підпис)                                  О. Горган 



 
 
 
Додаток 

 
до розпорядження голови  
адміністрації 
 

 від 29.08.2018  № 478 
 
 
 
 

Розподіл  
між місцевими бюджетами області коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом  

дітей-сиріт, осіб з їх числа 

 

                                                                                                          (тис.грн.) 

 № 

з/п 

Районні, міські 

(міст обласного значення) 

бюджети 

Обсяг коштів 

1. 

 

Києво-Святошинський район 

 

2 323,37021 

 

 2. 

 

Обласний бюджет 

 

8 266,05579 

 

 Всього 10 589,426 
 
 
 
 
Начальник служби у справах  
дітей та сім'ї адміністрації                (підпис)            Н. Онопрієнко-Капустіна 

 
 

 

 

 
 


