ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 16 жовтня 2013 року №22-1/VІ
Про внесення змін до рішення
районної ради від 27.12.2012 № 17-5/VІ
"Про районний бюджет на 2013 рік"
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п.17 частини І статті 43
та статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада
вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 27.12.2012 № 17-5/VІ "Про районний
бюджет на 2013 рік" із змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від
22.02.2013 року № 19-2/VI, від 17.04.2013 року № 20-2/VI, такі зміни:
Пункт 1 абзаци 1, 2, 15–17, 21, 22, 24–27 викласти в наступній редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у
сумі 126 964 600 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі
122 658 339 гривень, спеціального фонду бюджету – 4 306 261 гривні, у тому
числі бюджет розвитку 1 067 434 гривні (додаток 1)".
"Субвенція по загальному фонду з обласного бюджету на проведення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів у сумі 2 580 979 гривень, із них на:
пільгове медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 56 800 гривень; виплату допомоги на догляд за
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 727 100 гривень,
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 32 928 гривень,
компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування – 12 716 гривень, встановлення
телефонів інвалідам I та II групи загального захворювання – 500 гривень, на
надання послуг з екстреної медичної допомоги – 1 176 400 гривень, на
покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення –
574 535 гривень".
"інші субвенції по загальному фонду в сумі 3 404 625 гривень, у тому числі:
із сільських, селищних, міського бюджетів – у сумі 3 395 465 гривень, із них
на:
фінансування установ державного управління – 53 000 гривень, освіти – 1
032 000 гривень, охорони здоров’я – 1 246 019 гривень, програми соціального
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захисту населення – 65 108 гривень, утримання центрів соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді – 50 200 гривень, установ культури – 174 424 гривні, установ і
заходів спорту – 292 140 гривень, фінансову підтримку редакції газети "Вісник
Городищини" – 96 200 гривень, районному радіомовленню – 62 300 гривень;
оздоровлення дітей у пришкільних таборах – 6 000 гривень, "Програми
забезпечення зберігання архівних документів, які не належать до Національного
архівного фонду" – 39 700 гривень, "Програми пожежної безпеки в районі" – 20
955 гривень; заходів з організації рятування на водах – 15 079 гривень, кошти на
"Програму участі районної ради у проведенні загальнорайонних заходів" – 156 340
гривень,
виконання
програми
розвитку
книговидавничої
справи
в
Городищенському районі на 2010–2015 роки у зв’язку з потребою в оплаті
друкованої продукції в сумі 5 000 гривень, на фінансування "Програми сприяння
створення та функціонування центру надання адміністративних послуг в
Городищенському районі" у сумі 42 000 гривень, на фінансування програми
"Профілактика злочинності в районі" – 15 000 гривень, на проведення поточного
ремонту даху амінприміщення районної ради – 24 000 гривень;
по спеціальному фонду субвенції з інших бюджетів на виконання
інвестиційних програм у сумі 1 067 434 гривні, у тому числі:
із бюджетів органів місцевого самоврядування на видатки розвитку –
410 125 гривень, у тому числі:
установам освіти – 96 300 гривень, охорони здоров’я – 16 825 гривень,
культури – 92 000 гривень; "Програма в галузі сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та мисливства" у сумі 205 000 грн.;
з обласного бюджету 657 309 гривень, у тому числі на реконструкцію
вуличного освітлення – 209 500 гривень, Вербівському сільському бюджету (на
придбання житла працівникам бюджетної сфери в сільській місцевості 35 875
грн.); на виконання цільової програми "Впровадження в Черкаській області
проекту Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) та
Європейського Союзу (ЄС) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза –
II" на 2011 – 2014 роки Старосільському сільському бюджету – 7 884 гривні,
Калинівському сільському бюджету – 4 050 гривень; на реалізацію програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків
Черкащини на 2011–2016 роки у сумі 100 000 гривень, на виконання програми
підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2013 – 2015 роки в сумі
300 000 грн. Вільшанському селищному бюджету, на впорядкування
сміттєзвалищ у сумі 448 200 гривень Городищенському міському бюджету.
Пункт 2 абзац 1 викласти в наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у
сумі 127 713 221,50 гривні, у тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 122 293 302 гривні та видатків спеціального фонду бюджету
5 419 919,50 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)".
Пункт 3-4 викласти в наступній редакції:
"3. Установити профіцит районного бюджету в сумі 687 077 гривень по
загальному фонду бюджету, напрямком використання якого визначити передачу
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коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
(додаток 6).
4. Установити дефіцит районного бюджету в сумі 778 621,50 гривні, у тому
числі:
загального фонду бюджету в сумі 322 040 гривень, джерелом покриття якого
визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2013 року;
спеціального фонду районного бюджету:
у сумі 456 581,50 гривні, джерелом покриття якого визначити залишок
бюджетних коштів станом на 01.01.2013 року;
у сумі 687 077 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів
на 01.01.2013 року по загальному фонду бюджету у сумі 322 040 гривень,
спеціального фонду в сумі 456 581,50 гривні (додаток 6)".
Пункт 6 абзац 8, 15 викласти в новій редакції, доповнити 16, 17:
"по спеціальному фонду бюджету:
"субвенції з районного бюджету іншим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів у сумі 737 759 гривень, у тому числі:
на реконструкцію вуличного освітлення в сумі 209 500 гривень, у тому числі
Городищенському міському – 16 000 гривень, Валявському сільському – 11 200
гривень, Ксаверівському сільському – 10 700 гривень, Петриківському сільському –
17 200 гривень, Пертопавлівському сільському – 19 300 гривень, Товстівському
сільському – 8 500 гривень;
на виконання програми підтримки та розвитку сільських клубних закладів на
2013 – 2015 роки в сумі 300 000 грн. Вільшанському селищному бюджету;
на впорядкування сміттєзвалищ у сумі 448 200 гривень Городищенському
міському бюджету.
Відповідно абзац 16, 17 вважати абзацами 18, 19 (додаток 4).
Пункт 9 викласти в новій редакції:
9. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено
за рахунок коштів бюджету розвитку.
Пункт 11 викласти в новій редакції:
"11. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 1 365 560 гривень
(додаток 8)".
Додатки 1–4,6–8 викласти в новій редакції.
Голова районної ради

О.О. Біба
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«Чумацька хата»: реконструкція чи знищення?
Величезний подив і обурення в мистецьких колах Черкащини викликала
заява депутата Верховної Ради Ірини Геращенко про «знищення унікальної
пам’ятки – хати чумака в Моринцях». Журналісти вирішили розібратися, що
стоїть за гучними заявами, і зрештою, яка доля чекає «хату чумака»?
Кожний, хто хоч раз у житті відвідував Музей народної архітектури та
побуту НАН України поблизу селища Пирогів Київської області, звертав увагу на
так звану «шевченківську хату». І дійсно, за описами моринчан, у ній жив
нащадок Тараса Григоровича. Коли створювався музей у Пирогові, цю хату
перевезли туди із села Шевченкове в 1973 році. Як це робилося? Є
загальносвітова практика й відпрацьована технологія реставрації історичних
пам’яток: кожен елемент фотографується, нумерується, заводиться в спеціальний
каталог, розбирається і потім відновлюється. Аналогічним способом на територію
Музею перевезли із села Зарубинці Монастирищенського району Черкаської
області Церкву Святої Великомучениці Параскеви — пам’ятку доби бароко.
Головний проектувальник реставраційних робіт «хати чумака» в Моринцях
Анатолій Ніколенко повідомив, що роботи по «чумацькій хаті» в Моринцях
відбуваються згідно із затвердженим проектом, який пройшов відповідну
експертизу в Черкаській філії ДП «Держбудекспертиза».
 Оселя, яка простояла не одну сотню років, знаходилася в аварійному стані
та потребувала капітального ремонту. Тому ми вирішили повністю її розібрати, а
потім знову відтворити. Подібна технологія застосовувалася при реставрації хати
Вячеслава Чорновола в селі Вільховець Звенигородського району. Крім того,
буде споруджено фундамент будівлі – за його відсутності вона почала просідати,
– зазначив проектувальник.
Сергій Тулуб, якого звинуватили у «знищенні історичної пам’ятки», відразу прокоментував ситуацію.
– Безглуздя навіть думати, що можна знищити таку історичну пам’ятку. Чумацька хата в Моринцях із
часом почала руйнуватися. За висновками фахівців, у такому стані цей об’єкт використовувати для туристичного
огляду було небезпечно. Тому було вирішено розібрати її згідно з погодженим зі спеціалістами проектом та
відтворити за старим зразком, – заявив Сергій Тулуб.

Відтак громадськість замість аварійної та занедбаної хати матиме відреставровану
будівлю та цілий туристичний комплекс, який передаватиме дух епохи та
побутові умови життя людей, які жили за часів Тараса Шевченка.
Указом Президента Віктора Януковича 2014 рік проголошено Роком Тараса
Шевченка в Україні. На всіх черкащан покладено високу місію і величезну
відповідальність достойно презентувати область українській спільноті. Шкода
лише одного, що підготовка до цієї події стала для деяких народних депутатів
«розмінною картою» в політичних ігрищах.
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