
Інформація про виконання бюджету міста Києва в розрізі головного розпорядника 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 2014 рік 

 

Доходи 

 

            Рішенням сесії Київської міської ради від 04.02.2014  № 6/10152 «Про бюджет 

міста Києва на 2014 рік» для Оболонського району було встановлено індикативний 

обсяг надходжень до загального фонду бюджету міста Києва в сумі 744,6 млн.грн. 

Основна доля всіх надходжень – це  податок з доходів фізичних осіб и плата за землю 

відповідно 60% та 33 %.   

          Станом на 01.01.2015 на території Оболонського району зібрано податків і зборів 

на суму 741,2 млн.грн. що становить 99,5 % від річної запланованої суми. В порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року (711,2 млн.грн.) фактичні надходження 

збільшилися на 4,2 % або на 29,9 млн.грн.  По темпу зростання всіх надходжень за 

2014 рік в порівнянні з 2013 роком Оболонський район зайняв 5 місце серед інших 

районів міста Києва.  

       Основними бюджетоутворюючими показниками доходів бюджету міста Києва є 

податок з доходів фізичних осіб та плата за землю. 

Податок з доходів фізичних осіб 

Виконання плану по податку з доходів фізичних осіб становить за 2014 рік 104 %. Так, 

при плані – 449,7 млн.грн. фактичне надходження становило – 465,5 млн.грн. Темп 

зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2014 році в порівнянні з 2013 

роком становив 8 %, що ставить Оболонський район на 3 місце серед інших районів. 

Плата за землю. 

Виконання плану по платі за землю за 2014 рік становить 96 %. При плані – 242,9 

млн.грн. фактичне виконання склало – 232,0 млн.грн. Темп зростання плати за землю у 

2014 році в порівнянні з 2013 роком становив 0,4 %, що ставить  Оболонський район на 

4 місце серед інших районів. 

 

Серед крупних показників, по яких план не виконано: 

 

Місцеві податки і збори.  Виконання - 89 % (план - 9,8 млн.грн, факт - 8,7 млн.грн). 

Причина невиконання - завищені планові показники, доведені Департаментом фінансів 

КМДА Оболонському району на 2014 рік - на 1,0 млн.грн. більше в порівнянні з 

фактичними надходженнями 2013-го року. 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими 

комплексами. Виконання - 48 % (план - 3,3 млн.грн, факт - 1,6 млн.грн.). Причина 

невиконання також завищений план надходжень (на рівні фактичних надходжень 2013-

го року) незважаючи на те, що до вересня 2013 року до бюджету надходило 50 % від 

орендної плати, а з вересня 2013 лише 25 %.  

 

Крім цього, у 2014 році при зменшенні кількості боржників орендної плати з 102 до 84 

збільшилася їх загальна сума боргу. 

 

         Податковий борг станом на 01.01.2015 року по платі за землю та по податку 

доходів з фізичних осіб становить 27,9 млн.грн. В порівнянні з 01.01.2014 року (20,2 

млн. грн.) він збільшився на 39 %, що  ставить Оболонський район на 5 місце серед 

інших районів по темпу зростання податкового боргу за податковими зобов’язаннями 

платників до зведеного бюджету. 

           Так, податковий борг по платі за землю станом на 01.01.2015 року (13,0 

млн.грн.) в порівнянні з початком 2014 року (16,5 млн. грн.) збільшився на 3,5 млн.грн. 

або на 26 %. Це 7-ме місце серед інших районів  міста Києва. Збільшення податкового 

боргу по платі за землю відбулося за рахунок нарахувань по поточних деклараціях з 

орендної плати юридичних осіб ТОВ «ХК «Сокіл», ПАТ «Трест «Київміськбуд-1», ТОВ 

«Київський миловарний завод» тощо. В результаті проведених заходів  станом на 

01.01.2015 в рахунок погашення податкового боргу по земельному податку до бюджету 

надійшло 7,9 млн.грн. в т.ч.: 

- стягнуто платіжними вимогами згідно ст. 95 Податкового Кодексу України - 1,7 

млн.грн. (ТОВ «ХК «Сокіл», ПАТ «Лакма»); 

- надходження від погашення заборгованості банкрутів – 3,5 млн.грн. (ДП «Завод 

Генератор», ТОВ «ТД «Ласуня»); 

-  вилучення готівкових коштів - 32,0 тис.грн. (МПП «Беркут»); 

- надходження коштів від реалізації заставного майна за згодою Державної податкової 

інспекції - 593,9 тис.грн. (ПАТ «Завод «Маяк»). 



Податковий борг по податку з доходів фізичних осіб збільшився з 7,1 млн.грн. 

(станом на 01.01.2014 року) до 11,5 млн.грн. (станом на 01.01.2015 року), тобто на 

61%. Це 2-е місце серед інших районів міста Києва. Збільшення заборгованості по 

податку з доходів фізичних осіб відбулося згідно актів перевірок. Основні боржники: 

гр.Терновський Д.В. – 2,1 млн. грн.; гр.Бурдаков Е.Є.- 1,5 млн.грн.; гр.Мельохін Д.В.- 

0,8 млн.грн. 

З метою відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю до 

бюджету міста Києва, протягом року проводились засідання робочої групи щодо 

спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю, до якої входять 

представники Оболонської райдержадміністрації, Державної податкової інспекції в 

Оболонському районі ГУ Міндоходів України у місті Києві, Прокуратури Оболонського 

району м.Києва та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), Управління землеустрою, охорони та 

моніторингу земель Головного управління Держземагентства у м. Києві. Так, за 2014 рік 

було проведено 8 засідань робочої групи,  на яких були розглянуті справи та заслухані 

керівники 25 підприємств. Серед питань, які розглядалися: питання  поновлення 

договорів оренди, питання порушення підприємствами платіжної дисципліни, питання 

щодо надходження плати за землю від малих архітектурних форм (МАФів). По кожному 

із заслуханих керівників підприємств були прийняті відповідні рішення.  

      Протягом року здійснювався  постійний моніторинг  податкового боргу по платежах 

підприємств Оболонського району, як до бюджету міста Києва так і до Державного 

бюджету. Так, протягом року було проведено 13 засідань комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень, на яких було заслухано 

керівників підприємств та організацій, які мають заборгованість до бюджету. Також на 

цих засіданнях розглядалися питання детінізації виплати заробітної плати в районі. Так, 

на 5-и засіданнях було заслухано керівників 64 підприємств та організацій району, які 

декларують заробітну плату найманих працівників нижче законодавчо встановленого 

мінімуму. За результатами щомісячного моніторингу підприємств, які були запрошені на 

засідання комісії 60 % з них збільшило заробітну плату своїм працівникам, збільшивши 

відповідно і надходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб.  

 

Видатки 

 

Бюджетом міста Києва на 2014 рік по видатковій частині передбачені видатки 

загального та спеціального фондів на загальну суму 781,9 млн.грн, виконання за 2014 

рік становить -  709,9 млн.грн., що становить 91% від уточненого плану на рік, з них: 

 

Загальний фонд: 

 

За 2014 рік виконання загального фонду становить – 649,1 млн.грн, що 

становить 93 % до уточненого плану на рік (700,1 млн.грн.) 

В розрізі галузей: 

- Освіта – виконання становить 463,1 млн.грн., що становить 71 % від загальної сумі 

витрат та 93 % до уточненого плану на рік по галузі (495,6 млн.грн); 

- Охорона здоров’я – виконання становить 98,8 млн.грн., що становить 15 % від 

загальної сумі витрат та 94 % до уточненого плану на рік по галузі (105,4 млн.грн.); 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення (терцентр, міські програми «Турбота. 

Назустріч киянам», «Соціальне партнерство» – виконання становить 7,6 млн.грн., що 

становить 1 % від загальної сумі витрат та 74 % до уточненого плану на рік по галузі 

(10,3 млн.грн.); 

- Молодіжна політика (центр у справах сім’ї, дітей та молоді, реабілітаційний центр, 

підліткові клуби, заходи у справах сім’ї, дітей та молоді) – виконання становить 5,3 

млн.грн., що становить 0,8% від загальної сумі витрат та 75% до уточненого плану на 

рік по галузі (7,1 млн.грн.); 

- Житлово-комунальне господарство - виконання становить 13,2 млн.грн., що становить 

2 % від загальної сумі витрат та 92 % до уточненого плану на рік по галузі (14,3 

млн.грн.); 

- Культура і мистецтво - виконання становить 23,9 млн.грн., що становить 4 % від 

загальної сумі витрат та 88% до уточненого плану на рік по галузі (27,1 млн.грн.); 

- Фізична культура і спорт - виконання становить 5,3 млн.грн., що становить 0,8% від 

загальної сумі витрат та 79% до уточненого плану на рік по галузі (6,7 млн.грн.); 



- Державне управління - виконання становить 31,9 млн.грн., що становить 5 % від 

загальної сумі витрат та 95% до уточненого плану на рік по галузі (33,5 млн.грн.); 

- Інші видатки (фінпідтримка асоціації «Охорона») – виконання становить 55,0 тис.грн., 

що становить 0,01% від загальної сумі витрат та 100% до уточненого плану на рік. 

Виконання видатків в розрізі статей виглядає наступним чином: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 503,1 млн.грн., або 78 % від загальної суми 

видатків та 97 % від уточненого плану на рік (519,2 млн.грн.). Станом на 01.01.2015 

року заборгованість в виплати заробітної плати з нарахуваннями відсутня; 

- продукти харчування – 24,0 млн.грн., що становить 4 % від загальної сумі витрат та 

88 % від уточненого плану на рік (27,3 млн.грн.); 

- медикаменти та пільгові медикаменти – 8,8 млн.грн., що становить 2 % від загальної 

сумі витрат та 85 % від уточненого плану на рік (10,3 млн.грн.); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 96,6 млн.грн., що становить 15 % від 

загальної суми витрат та 90 % від уточненого плану на рік (107,6 млн.грн.); 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (к-р «Кадр», КПУЗН) – 13,5 млн.грн., 

що становить 2 % від загальної суми витрат та 95 % від уточненого плану на рік (14,2 

млн.грн.); 

- соціальні виплати (фінпідтримка громадським організаціям, надання матдопомоги та 

забезпечення харчуванням малозабезпечених верств населення) – 702,0 тис.грн., що 

становить 0,1 % від загальної суми витрат та 24 % від уточненого плану на рік (2,9 

млн.грн); 

- інші видатки – 2,4 млн.грн., що становить 0,4% від загальної суми витрат та 13 % від 

уточненого плану на рік (18,6 млн.грн). 

Спеціальний  фонд: 

 

За 2014 рік виконання спеціального фонду становить – 60,9 млн.грн., що 

становить 63 % до уточненого плану на рік  (96,5 млнгрн.), з них: 

- За рахунок власних надходжень – 14,6 млн.грн. 

- За рахунок надання платних послуг – 23,3 млн.грн. 

- Бюджет розвитку до якого входять капітальні видатки установ та реконструкція 

об’єктів – 22,8 млн.грн., що становить 40% від уточненого плану на рік (57,3 

млн.грн.).  

 

В зв’язку з скрутним становищем бюджету міста Києва та внаслідок  

незадовільного фінансування по Оболонському району станом на 01.01.2015 виникла 

кредиторська заборгованості на загальну суму 10,3 млн.грн., в т.ч. прострочена – 3,7 

млн.грн., з них: 

- По оплаті за енергоносії та комунальні послуги – 3,6 млн.грн., що становить 35% 

від загальної суми заборгованості; 

- Продукти харчування – 2,5 млн.грн, що становить 24 % від загальної суми 

заборгованості; 

- Медикаменти та пільгові медикаменти – 0,3 млн.грн, що становить 3% від загальної 

суми заборгованості; 

- Соціальні виплати – 0,3 млн.грн., що становить 3% від загальної суми 

заборгованості. 

- Інші видатки (видатки на утримання бюджетних установ) – 3,6 млн.грн., що 

становить 35 % від загальної суми заборгованості. 

   

 

 

 


