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Інформація про виконання бюджетних програм 

Деснянського району в складі бюджету міста Києва за  2021 рік 

на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України 

    
  

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва в Деснянському районі, головним розпорядником коштів  

визначено Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію. 

Рішенням сесії Київської міської ради від  24.12.2020 №24/24 «Про бюджет 

міста Києва на 2021 рік»  видатки для Деснянського району в складі бюджету 

міста Києва були затверджені за бюджетними програмами в загальній сумі    

3 070,7млн.грн, в тому числі  видатки  загального  фонду  2 618,9млн.грн, 

видатки  спеціального фонду  451,8млн.грн.  

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними 

фінансами  в місті Києві на виконання Наказу Міністерства фінансів України             

№ 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в  2021 році 

бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-

цільового методу.  

В 2021 році Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 

була визначена головним виконавцем за 38 бюджетними програмами. 
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Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума 

видатків була збільшена  на  283,0млн.грн, зокрема,  видатки загального фонду  

були збільшені на 153,8млн.грн, видатки спеціального фонду на  129,2млн.грн. 

Також, відповідно, була збільшена кількість бюджетних програм (до 51 

бюджетних програм), що затверджені по головному розпоряднику – 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації до виконання у 

2021 році.  

Уточнена сума видатків склала 3 353,7млн.грн, в тому числі видатки 

загального фонду  2 772,7млн.грн.  Збільшення видаткової частини загального 

фонду в 2021 році обумовлено в основному збільшенням видатків на оплату 

праці, інших видатків на поточне утримання  установ. Уточнена сума видатків 

спеціального фонду склала 581,0млн.грн. 

 

  
 

Виконання видатків загального та спеціального фонду за бюджетними 

програмами по  Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 

2021 рік становить 3 343,9млн.грн,  або 99,7% до планових призначень на 2021 

рік (з врахуванням інших джерел власних надходжень установ - 200,9 млн.грн, 

що збільшились в порівнянні до минулого року на 177,0 млн.грн, по 

спеціальному фонду). Виконання  видатків  загального фонду – 

2 672,8млн.грн, виконання  видатків спеціального фонду (з врахуванням  

інших джерел власних надходжень установ) – 671,1млн.грн. Виконання 

видатків по галузям наведено на слайді. 
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Виконання  видатків загального фонду за бюджетними програмами по  

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2021 рік в 

порівнянні з попереднім звітним періодом збільшилося  на 583,1млн.грн,  або 

ріст складає 127,9%. Видатки загального фонду виконано в сумі 

2 672,8млн.грн, або 96,4% до уточненого плану, тобто взяті зобов’язання по 

видатках загального фонду виконані майже в повному обсязі,  за виключенням 

економії, що склалася  протягом року після проведення електронних 

закупівель та економії за рахунок заощадження енергоресурсів, видатків на 

харчування в зв’язку з введеними карантинними обмеженнями в закладах 

освіти та інших бюджетних установах. 

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за                   

2021 рік  серед бюджетних установ займає  галузь «Освіта», на яку спрямовано 

2 357,3млн.грн або 88,2% усіх видатків. На утримання установ, закладів і 

заходів культури,  державного управління, соціального захисту і соціального 

забезпечення, установ фізичної культури та спорту, молодіжної політики 

використано кошти в сумі 232,9млн.грн  або 8,7%. Видатки на житлово- 

комунальне господарство освоєні в сумі 82,6млн.грн(3,1%).   
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По загальному фонду у першочерговому порядку були профінансовані 

видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало  2 377,6млн.грн, 

або 89,0% всіх видатків загального фонду, з них:  

o заробітна плата з нарахуваннями – 2 169,1млн.грн.         

o        оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії  – 159,7млн.грн. 

o харчування  – 42,9млн.грн.  

o медикаменти  – 5,9млн.грн. 

В  2021 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в  повному обсязі 

проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами. 

Виконання по іншим статтям видатків склало 295,2млн.грн, зокрема 

видатки  на утримання  установ соціально-культурної сфери  204,0млн.грн,  

видатки на житлово-комунальне господарство  82,6млн.грн, міські цільові 

програми «Турбота. Назустріч киянам»  та «Соціальне партнерство» 

8,6млн.грн. 
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  Виконання видаткової частини за бюджетними програмами 

спеціального фонду склало 671,1млн.грн,  що більше виконання за 2020 рік на 

200,1 млн.грн, або на 42,5%. Значна сума збільшення виконання видатків в 

порівнянні до минулого року склалась за рахунок «інших джерел власних 

надходжень установ» (виконання в 2021 році склало 200,9 млн.грн, що більше 

виконання минулого року на 177,0 млн.грн). 

Власні видатки (плата за послуги) бюджетних установ виконано за 2021 

рік в сумі 62,2 млн.грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 21,4 

млн.грн, або на 52,5%. 
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Кошти бюджету розвитку в загальній сумі виконання спеціального 

фонду за 2021 рік склали 370,8 млн.грн, що майже на рівні виконання 

минулого року (370,2 млн.грн). Відсоток виконання до планових призначень  

2021 року збільшився в порівнянні з виконанням минулого року та складає 

94,6% (виконання за 2020  рік склало 88,4%). Видатки на придбання 

обладнання виконано в сумі 38,5 млн.грн, або на 96,2% до планових 

призначень. Видатки на проведення капітальних ремонтів виконано на 249,7 

млн.грн, або на 97,8% до планових призначень до планових призначень. 

Видатки на капітальне будівництво виконано в сумі 82,6 млн.грн, або на 85,6%  

до планових призначень 2021 року.  

 Також, в загальній сумі видатків спеціального фонду враховано 

виконання видатків на грошову компенсацію за отримання житла воїнам та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, цільових фондів та внесків до статутного 

капіталу в загальній сумі 37,2млн.грн. 

 

 

 

Традиційно  більшість видатків в 2021 році були спрямовані  на  

бюджетні програми соціально - культурної сфери (освіта, соціальний захист і 

соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, 

молодіжна політика).  
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На функціонування і розвиток закладів освіти Деснянського району в 

2021 році за 17 бюджетними програмами використано 2 703,3 млн.грн, або 

100,7% до уточнених планових призначень на рік. 

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить 2 357,3 млн.грн, 

що більше виконання 2020 року на 543,6 млн.грн, або на 30,0% . 

По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 346,1 

млн.грн, що більше виконання минулого року на 127,7 млн.грн. Виконання 

бюджету розвитку по галузі склало 97,4%, або 91,5 млн.грн, в тому числі: 

придбання обладнання  26,0 млн.грн, капітальний ремонт – 65,5 млн.грн. 

Виконання видатків бюджету розвитку зменшено на 68,3 млн.грн до виконання 

минулого року. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано 

в сумі 254,6 млн.грн, що значно більше виконання минулого року.  
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Для задоволення культурних потреб населення району по галузі 

«Культура і мистецтво»  в 2021 році були передбачені видатки за 4 

бюджетними програмами, виконання яких становить 25,3 млн.грн, або 98,6% 

до уточненого плану на рік.  

По загальному фонду виконання становить 24,6млн.грн, що на 3,8 

млн.грн, або на 18,6%  більше виконання минулого року. Спеціальний фонд по 

галузі виконано в сумі 0,7 млн.грн, з них виконання бюджету розвитку складає 

0,4 млн.грн, або 95,2% до планових призначень на 2021 рік, в тому числі 

придбання обладнання – 0,4 млн.грн. Власні надходження виконано в сумі 0,3 

млн.грн, в основному за рахунок надходжень благодійних внесків. 
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Виконання  видатків на реалізацію 10 бюджетних програм по галузі 

соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2021 рік становить 

37,4 млн.грн, або 98,3% до планових призначень на рік.  

 По загальному фонду виконання становить 14,4 млн.грн, що на 18,2 

млн.грн менше виконання минулого року за рахунок змін, що відбулися в 

мережі установ соціального захисту. 

 Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 23,0 млн.грн, з них 

виконання бюджету розвитку складає 0,7 млн.грн, або 79,4% до планових 

призначень на 2021 рік, в тому числі: придбання обладнання – 0,3 млн.грн, 

капітальний ремонт – 0,4 млн.грн.  Крім того, за рахунок субвенції з 

Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 

отримання житла воїнами АТО та забезпечення житлом дітей-сиріт та ін. 

використано видатки спеціального фонду у сумі 22,3млн.грн. 

 

 
 

На функціонування  соціальних  програм і заходів  з питань сім’ї, дітей 

та молоді  за 4 бюджетними програмами використано 19,5 млн.грн, або 93% 

планових призначень на рік. 

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить17,1млн.грн, що 

більше виконання 2020року на 4,4 млн.грн, або на 35%. 

 По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 2,4   

млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 95,9%, або в 

сумі 0,5 млн.грн, на придбання обладнання. Власні кошти спеціального фонду 

бюджетних установ виконано в сумі 1,9 млн.грн.  
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На функціонування  установ фізичної культури та спорту за 3 

бюджетними програмами використано 47,5 млн.грн, або 99,4% планових 

призначень на рік. 

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить 40,5млн.грн, що 

більше виконання 2020 року на 10,9млн.грн, або на 36,8%. 

 По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 7,0   

млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 99,7%, або в 

сумі 3,1 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 0,8 млн.грн, капітальний 

ремонт – 2,3 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ 

фізичної культури і спорту виконано в сумі 3,9 млн.грн.  
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На функціонування  галузі «Державне управління» в 2021 році 

використано кошти за 1 бюджетною програмою (зведена по головному 

розпоряднику) в сумі 136,3 млн.грн, або 99,3% планових призначень на рік, по 

загальному фонду, що більше виконання 2020 року на 10,2 млн.грн, або на 

8,1%. 

 По спеціальному фонду (бюджет розвитку) в 2021 році видатки не 

передбачені.  
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По галузі «Житлово-комунальне господарство»  виконання видатків по  

п’яти бюджетним програмам склало 230,7 млн.грн,  або 98,7% планових 

призначень на 2021 рык. 

По  загальному  фонду  бюджету  виконання   за 2021 рік  становить      

82,6 млн.грн  або 96,3%  планових призначень, що більше виконання 2020 

року на 28,3 млн.грн, або на 52,1%. 

По спеціальному фонду бюджету в 2021 році виконання по галузі склало 

148,1 млн.грн, в тому числі планові призначення по бюджету розвитку на 

проведення капітальних ремонтів  виконано на 98,4%, або в сумі 135,8 млн.грн, 

внески  мешканців  на  виконання  робіт  на  базі   спів фінансування   склали  

2,3 млн.грн 

               
 

 
 

 

  Поточні видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету, що  

були спрямовані на благоустрій території, виконані в сумі 4,8 млн.грн. 

Недофінансування пояснюється недовиконанням дохідної частини 

спеціального фонду бюджету міста Києва  в частині коштів  пайової участі 

(внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в 

утриманні об’єктів благоустрою м. Києва. 
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По галузі «Будівництво та капітальні вкладення» видатки спеціального 

фонду бюджету розвитку за 5 бюджетними програмами, що передбачали 

будівництво та реконструкцію об’єктів в 2021 році виконані в сумі  82,6 

млн.грн, що становить лише 86,1% від запланованого обсягу на рік . 

 

       

Найменування бюджетної програми

Спеціальний фонд 

тис.грн %

Уточнений 

план
Виконано

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів  щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  (субвенція з Державного бюджету),  всього 
59 312,6 56 383,6 95,1

в тому числі :

Реконструкція транспортної розвязки просп. Генерала Ватутіна –вул. Оноре де Бальзака з

організацією додаткових з їздів на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі міста

Києва

597,5

Придбання спецтехніки для КП“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва” (екскаватор-навантажувач, трактор, 2 самоскиди) 10 000,0 9 923,7 99,2

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (капремонт ліфтів та модернізація 

індивідуальних теплових пунктів)
15 815,1 15 105,2 95,5

Капітальний ремонт інших об'єктів житлового господарства  (капремонт та облаштування 

ігрового та спортивного майданчика) 2 500,0 2 442,9 97,7

Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою  (парк Муромець) 30 000,0 28 520,4 95,1

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів (капремонт тіньових навісів в 

закладах освіти)
400,0 391,4 97,9

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів  щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій   

(субвенція з Державного бюджету) 2021

Слайд 17

 
 

Уточнений план  видатків субвенції з Державного бюджету на 

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів  щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій ( КПКВ 4217363) на 2021 

рік затверджений в сумі 59,3 млн.грн. Виконання становить 56,4 млн.грн або 

95,1%.   
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Загалом,  виконання видатків спеціального фонду бюджету (з 

врахуванням власних надходжень) складає 671,1 млн.грн, в тому числі бюджет   

розвитку 370,8млн.грн, з них: придбання обладнання –  38,5млн.грн,   

капітальні ремонти – 249,7 млн.грн, капітальне будівництво – 82,6млн.грн. 

Бюджет розвитку в 2021 році виконано на 94,6%. Виконання  видатків за 

рахунок інших джерел власних надходжень установ складає 200,9 млн.грн, що 

збільшилось в порівнянні до минулого року на 177,0 млн.грн, власні кошти 

бюджетних установ виконано в сумі 62,2 млн.грн. Крім того, виконання інших 

коштів спеціального фонду (компенсація на придбання житла АТО та дітям-

сиротам, цільові фонди, внески до статутного капіталу) становить 37,2 

млн.грн. 

Видатки на проведення капітальних ремонтів та капітального 

будівництва  освоєні  в  сумі 332,3млн.грн,  що на 54,0млн.грн  більше,   ніж у 

2020 році.   По капітальних ремонтах та будівництву річний план виконано на  

94,4%. Залишок  коштів склався за рахунок економії при проведенні процедур 

публічних закупівель.  

Видатки на проведення капітальних ремонтів освоєні в сумі 

249,7млн.грн або на 97,8%.  По  капітальних вкладеннях  освоєно кошти в сумі  

82,6млн.грн, або 85,6% до плану, що більше ніж в минулому році на 54,1 

млн.грн. Видатки на придбання обладнання виконано на 96,2%, або в 

загальній сумі 38,5 млн.грн. Уточнений річний план по спеціальному фонду 

бюджету розвитку в цілому по району виконано на  94,6%.  

 

Виконання видатків фонду розвитку в цілому в 2021 році більше, ніж в 

2020 році на 0,6 млн.грн, відсоток виконання планових призначень збільшився 

з 88,4% (за 2020 рік)  до 94,6% (за 2021 рік).  
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Громадський бюджет 
В 2021 році в  Деснянському районі було реалізовано 31 громадський 

проєкт на суму 16,2млн.грн, з яких: 

21 проєкт по галузі «Освіта» - на суму 13,5 млн.грн; 

5 проектів по галузі «Житлово-комунальне господарство» - на суму 1,8 

млн.грн; 

 4 проєкти по галузі «Культура і мистецтво» - на суму 0,8 млн.грн; 

1 проєкт по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 

суму 0,1 млн.грн. 

 

                
 

Інформація про виконання бюджетних програм за 2021 рік по 

головному розпоряднику - Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації, в тому числі:  звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм, результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2021 рік (за 

формами відповідно до наказу МФУ від 19.05.2020 року № 223)  розміщені на 

офіційному веб-сайті Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації  в рубриці «Бюджет», http://desn.kievcity.gov.ua. 

 

  

Начальник Фінансового управління                    Валентина ВАВРІЧИНА 


