
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VI сесія VI скликання  

РІШЕННЯ  
від 2 грудня 2010 року N 247/5059  

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 
793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік"  

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
28.10.2010 N 893 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до 
рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", Київська 
міська рада вирішила:  

1. Внести до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" 
(із змінами та доповненнями) такі зміни:  

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "17984383,0", "1764059,1" замінити цифрами "17833953,7", 
"1654969,8" відповідно.  

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри "1186708,6" замінити цифрами "951136,2".  

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри "317353,7" замінити цифрами "376553,7"  

1.4. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри "2986,0" замінити цифрами "3043,8".  

1.5. У підпункті 1.1.7 пункту 1 цифри "20,2" замінити цифрами "190,0".  

1.6. Підпункт 1.1.10 пункту 1 доповнити словами "з подальшим підключенням дошкільного та 
шкільного закладу".  

1.7. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15:  

"1.1.12. На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання 
трамвайних вагонів для комунального підприємства "Київпастранс") - 45608,3 тис. гривень.  

1.1.13. На поліпшення технічного стану Підприємства Дитячо-юнацького учбово-
спортивного центру профспілок м. Києва "Авангард" - 15000,0 тис. гривень.  

1.1.14. На забезпечення функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ-
технологій на базі Київської міської онкологічної лікарні - 1600,0 тис. гривень.  

1.1.15. На придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я - 4847,2 тис. 
гривень.".  

1.8. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "15583700,9", "2400682,1", "1576903,5" замінити цифрами 
"15429003,3", "2404950,4", "1581171,8" відповідно.  



1.9. У пункті 2 цифри "18415866,9", "15646154,9", "2747137,6" замінити цифрами "18265437,6", 
"15491457,3", "2752055,9" відповідно.  

1.10. У підпункті 4.4.1 пункту 4 цифри "20,2" замінити цифрами "190,0".  

1.11. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4.4.3 пункту 4.  

1.12. Доповнити пункт 4 новим підпунктом 4.5.8:  

"4.5.8. На благоустрій зелених насаджень - 13137,6 тис. гривень.".  

1.13. У пункті 5 цифри "3000,0" замінити цифрами "3650,0".  

1.14. У пункті 10 цифри "1417401,5" замінити цифрами "1441119,4".  

1.15. Підпункт 33.6 пункту 36 викласти у новій редакції:  

"33.6. 50 % суми надходжень орендної плати від здачі в оренду майна (приміщень) лікувально-
профілактичних закладів комунальної власності міста Києва перераховуються на окремий 
рахунок Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та спрямовуються на утримання закладів та установ 
охорони здоров'я, придбання та технічне обслуговування обладнання, ремонт майна бюджетних 
установ, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості з бюджетних зобов'язань за 
спеціальним та загальним фондом кошторису за погодженням з постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.".  

1.16. Підпункт 43.1 пункту 43 викласти у новій редакції:  

"43.1. Передбачити в межах загальних обсягів видатків міського бюджету міста Києва по галузі 
"Охорона здоров'я" на 2010 рік видатки на:  

- підтримку комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції - 482,0 
тис. гривень;  

- забезпечення постійних донорів місячними проїзними квитками на 2 види транспорту з метою 
підвищення зацікавленості населення в поширенні донорства.".  

1.17. Пункт 46 доповнити новими підпунктами:  

"46.1. Комунальне підприємство "Київреклама" не пізніше наступного робочого дня після 
зарахування коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування 
об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, перераховує 60 відсотків отриманих коштів (без податку на додану вартість) до 
цільового фонду спеціального фонду міського бюджету м. Києва.  

46.2. Комунальні підприємства транспорту (юридичні особи), на балансі яких знаходяться 
транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною власністю 
міста Києва, не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів від плати за 
розміщення реклами на транспорті комунальної власності перераховують 60 відсотків 
отриманих коштів (без податку на додану вартість) до цільового фонду спеціального фонду 
міського бюджету м. Києва.".  

1.18. Підпункт 50.4 пункту 50 викласти у новій редакції:  

"50.4. У процесі виконання міського бюджету міста Києва за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів міського бюджету міста Києва здійснювати перерозподіл видатків у межах 
загального обсягу бюджетних призначень в розрізі економічної класифікації, а перерозподіл 



видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та 
спеціальним фондами (у тому числі по об'єктах капітального будівництва), за погодженням з 
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.".  

1.19. Доповнити пункт 50 новим підпунктом 50.9:  

"50.9. Призупиняти перерахування коштів, що передаються з районних у місті Києві бюджетів до 
міського бюджету міста Києва.".  

1.20. Частину першу підпункту 73.4 пункту 73 викласти у новій редакції:  

"73.4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.03.2009 N 132/1188 "Про заходи 
щодо залучення позички (кредиту) до міського бюджету м. Києва" (із змінами та доповненнями), 
а саме: у підпункті 1.1 пункту 1 рішення слова "на два роки" замінити словами "на три роки", у 
підпункті 1.2 пункту 1 рішення слова "до двох років" замінити словами "до трьох років".  

1.21. У пункті 73 частину другу підпункту 73.4, підпункти 73.5, 73.6, 73.6.1, 73.6.2, 73.6.3, 73.7 
вважати підпунктами 73.5, 73.6, 73.7, 73.7.1, 73.7.2, 73.7.3, 73.8.  

1.22. У підпункті 73.8 пункту 73 цифри "73.4 - 73.6" замінити цифрами "73.5 - 73.7".  

1.23. Пункт 76 викласти у новій редакції:  

"76. Доручити балансоутримувачам, після погодження умов договорів з Головним управлінням 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), укласти з відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний 
банк України" договори застави об'єктів права комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, перелік яких зазначений у додатку 21 до рішення, та вчинити всі необхідні дії для 
укладання таких договорів застави.  

Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведення конкурсу по відбору суб'єктів 
оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, які передаються в заставу, а також проведення конкурсу по 
відбору страховиків для укладання договорів страхування об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, які передаються в заставу.".  

1.24. Доповнити підпункт X пункту 4 додатка 13 після слів "Товариство реабілітації дітей-
інвалідів м. Києва "Дитинство"," словами "Громадська організація "Центр інвалідів-спинальників 
"Відродження - АРС".  

1.25. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1268/4706 "Про виділення 
у 2010 році коштів для проведення заходів, пов'язаних з виконанням міської комплексної 
програми "Турбота" на 2006 - 2010 роки", а саме: в абзаці 1 пункту 1 цифри "64884,76" замінити 
цифрами "61384,76", в абзаці 2 пункту 1 цифри "20410,86" замінити цифрами "18410,86".  

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 21 (додаються).  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.  

   

Київський міський голова  Л. Черновецький   

 


