
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 листопада 2021 року                        Київ                                                   № 759

Про перерозподіл між місцевими
бюджетами Київської області
обсягу субвенції з державного
бюджету на 2021 рік

Відповідно до статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, Законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про Державний бюджет України на
2021 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня
2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових
будинків», рішення Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року
№ 050-01-VІII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» (зі
змінами), протоколу №6 засідання регіональної комісії з формування
пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в
Київській області від 10 листопада 2021 року:

1. Здійснити перерозподіл між місцевими бюджетами Київської області
обсягу субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на
2021 рік за КПКВК МБ 3719270 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених



батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» згідно з додатком.
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2. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації
врахувати зазначені зміни під час підготовки проєкту змін до рішення Київської
обласної ради від 24 грудня 2020 року № 050-01-VІII «Про обласний бюджет
Київської області на 2021 рік» (зі змінами) та подати його для схвалення голові
Київської обласної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова адміністрації                        (підпис)                          Василь ВОЛОДІН



Додаток

до розпорядження голови
адміністрації
30 листопада 2021 року № 759

Перерозподіл між місцевими бюджетами Київської
області обсягу субвенції з місцевого бюджету на проєктні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік за КПКВК МБ
3719270 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету»

гривень

№
з/п

Найменування місцевого
бюджету

Затверджено
на 2021 рік

Перерозподіл обсягу
субвенції між місцевими
бюджетами
 

Затверджено на
2021 рік з
урахуванням
внесених змін
 мінус, (-) плюс, (+)

1.
Бюджет Баришівської
селищної територіальної
громади

764 729,70   764 729,70

2. Бюджет Бучанської міської
територіальної громади 629 777,40 314 888,70  314 888,70

3.
Бюджет Білогородської
сільської територіальної
громади

1 044 792,00 594 951,00  449 841,00

4.
Бюджет Білоцерківської
міської територіальної
громади

841 638,01   841 638,01

5.
Бюджет Бориспільської
міської територіальної
громади

134 952,30   134 952,30

6.
Бюджет Броварської
міської територіальної
громади

5 298 328,91 955 912,13 4 342 416,78



7.
Бюджет Васильківської
міської територіальної
громади

134 952,30   134 952,30

8.
Бюджет Вишгородської
міської територіальної
громади

449 841,00   449 841,00
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9. Бюджет Ірпінської міської
територіальної громади 1 799 364,00  899 682,00 2 699 046,00

10.
Бюджет Кожанської
селищної територіальної
громади

100 000,00   100 000,00

11.
Бюджет Немішаївської
селищної територіальної
громади

449 841,00   449 841,00

12.
Бюджет Переяславської
міської територіальної
громади

584 793,30   584 793,30

13.
Бюджет Пристоличної
сільської територіальної
громади

449 841,00   449 841,00

14. Бюджет Сквирської міської
територіальної громади 899 682,00   899 682,00

15.
Бюджет Славутицької
міської територіальної
громади

1 529 459,40  314 888,70 1 844 348,10

16.
Бюджет Ставищенської
селищної територіальної
громади

899 682,00   899 682,00

17.
Бюджет Української
міської територіальної
громади

449 841,00   449 841,00

18.
Бюджет Фастівської
міської територіальної
громади

4 092 102,00   4 092 102,00

19.
Бюджет Яготинської
міської територіальної
громади

449 841,00   449 841,00

20.
Бюджет Димерської
сільської територіальної
громади

0,00  449 841,00 449 841,00

21.
Бюджет Пірнівської
сільської територіальної
громади

0,00  448 841,00 448 841,00

22 Обласний бюджет
(нерозподілені кошти) 287 741,68 247 500,87 0,00 40 240,81

Всього 21 291 200,00 2113252,7 2113252,7 21 291 200,00

Начальник служби у справах дітей та сім’ї
Київської облдержадміністрації                                                        Ірина АНТОШКО


