ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 9 листопада 2011 року № 8-4/VІ

Про внесення змін до рішення
районної ради від 29.12.2010 № 2-4/VІ
"Про районний бюджет на 2011 рік"
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п.7 частини І статті 43
та статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада
вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 29.12.2010 № 2-4/VІ "Про районний
бюджет на 2011 рік" зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 18 лютого
2011 № 3-2/VІ, від 22 квітня № 4-3/ VІ , від 22.06.2011 № 5-2/VІ, від 27.07.2011
№ 6-4/VІ та 09.09.2011 № 7-1/VІ такі зміни :
Пункт 1 абзаци 1-2, 18-22, 24-25 викласти в наступній редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у
сумі 98 473 287 гривні.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 96 503 297 гривні,
спеціального фонду бюджету – 1 969 990 гривень, у тому числі бюджет розвитку
207 890 гривні (додаток 1)."
"Інші субвенції по загальному фонду у сумі 2 518 200 гривень, в тому числі:
з обласного бюджету - у сумі 120 114 гривень з них:
на пільгове медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 50 000 гривень; виплату допомоги на догляд за
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 5 779 гривень, поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни – 16 272 гривні, компенсаційні виплати
інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування – 14 824 гривні, встановлення телефонів інвалідам I та II групи
загального захворювання – 828 гривень; виплату обласних стипендій переможцям
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук
– 4 411 гривень; на нагородження переможців щорічного всеукраїнського
конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського
порядку“ за 2010 рік – 7000 гривень; співфінансування на реалізацію програми
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реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області на
2010-2014 роки на освітлення вулиць сільських населених пунктів - 21 000 гривень;
з сільських, селищних, міського бюджетів - у сумі 2 398 086 гривень, з них:
на фінансування навчально-виховних комплексів "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів-дошкільний заклад" та ремонтів шкіл району - у сумі 373 800 гривень
та 40 000 гривень видатки розвитку (передача коштів з загального фонду до
бюджету розвитку спеціальний фонд); охорони здоров’я – 963 100 гривень,
фінансову підтримку редакції газети „Вісник Городищини” – 167 200 гривень,
фінансова підтримка районному радіомовленню – 46 100 гривень, на
фінансування установ культури – 236 400 гривень, на фінансування установ і
заходів спорту " – 337 886 гривень, фінансування центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді і їх заходів та Програми призовна дільниця – 69 800 гривень,
соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 1 900 гривень,
Програми Турбота – 74 500 гривень, територіального центру соціального
обслуговування – 51 500 гривень, "Програми забезпечення зберігання архівних
документів, які не належать до Національного архівного фонду" – 30 900 гривень
та "Програми проведення загально районних заходів" – 5 000 гривень;"
"по спеціальному фонду:
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм у сумі
282 890 гривень в тому числі: з обласного бюджету у сумі 250 000 гривень, в тому
числі: на будівництво сільських багатофункціональних спортивних майданчиків –
98 000 гривень, придбання шкільного автобусу – 60 000 гривень, на реалізацію
програми "Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
Черкаської області на 2010-2014 роки" на освітлення вулиць сільських населених
пунктів – 92 000 гривень; з сільських бюджетів - у сумі 32 890 гривень, з них: на
фінансування навчально-виховних комплексів "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний заклад" - у сумі 13 000 гривень для придбання класних
дошок, холодильника та ноутбука; охорони здоров’я – 19 890 гривень на видатки
розвитку установам охорони здоров’я;"
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у
сумі 99 210 009 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 95 348 284 гривні та видатків спеціального фонду бюджету 3 861 725 гривень
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток 2) та головними
розпорядниками коштів (додаток 3)."
Пункт 3-4 викласти у наступній редакції:
"3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 1 389 047 гривень по
загальному фонду бюджету, напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
(додаток 6).
4. Установити дефіцит районного бюджету у сумі 2 129 047 гривень, у тому
числі:
загального фонду бюджету у сумі 237 312 гривень джерелом покриття якого
визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2011 року;
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спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 891 735 гривень, джерелом
покриття якого визначити надходження коштів з загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних
коштів на 01.01.2011 року по загальному фонду бюджету у сумі 740 000 гривень
(додаток 6).".
Пункт 6 після абзацу 8 викласти в наступній редакції:
"інші субвенції з районного бюджету у сумі 192 000 гривні, з них:
Городищенському міському бюджету – 78 000 гривень, з них для проведення
поточного ремонту даху дитячої установи "Зірочка" – 20 000 гривень, на
виконання Програми "Питна вода" - 18 000 гривень; на покриття дефіциту
коштів по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери –
40 000 гривень;
В’язівському сільському бюджету на нагородження переможців щорічного
всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і
підтримки громадського порядку" за 2010 рік – 7000 гривень;
Мліївському сільському бюджету – 26 000 грн. на проведення робіт по
заміні технологічного обладнання центрального напірного каналізаційного
колектора;
Орловецькому сільському бюджету – 31 000 гривень, з них 10 000 гривень на
покриття дефіциту по оплаті енергоносіїв спожитих бюджетними установами,
21 000 гривень - співфінансування по реалізації "Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки" на
освітлення вулиць сільських населених пунктів;
обласному бюджету 50 000 гривень на надання послуг з лікування хворим з
хронічною нирковою недостатністю;
по спеціальному фонду бюджету:
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм з районного
бюджету в сумі 875 500 гривень:
Городищенському міському бюджету – 132 000 гривень, з них на:
реконструкцію пам’ятного знаку ліквідаторам Чорнобильської катастрофи у
м. Городище – 25 000 гривень; проведення капітального ремонту в орендованому
приміщенні дитячої установи "Джерельце" – 35 000 гривень; на виконання
Програми "Питна вода" – 22 000 гривень; на співфінансування газифікації
урочища "Чуїха" – 50 000 гривень;
Вільшанському селищному бюджету – 80 000 гривень на капітальний ремонт
центру культури та дозвілля;
Будо-Орловецькому сільському бюджету – 16 098 гривень, в тому числі на
виготовлення проектної документації та реконструкцію вуличного освітлення –
10 000 гривень, на реалізацію "Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки" на освітлення
вулиць сільських населених пунктів – 6 098 гривень;
Вербівському сілському бюджету – 20 000 гривень на реалізацію "Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області
на 2010-2014 роки" на освітлення вулиць сільських населених пунктів;
Воронівському сільському бюджету - 20 000 гривень на реалізацію
"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
3

Черкаської області на 2010-2014 роки" на освітлення вулиць сільських населених
пунктів;
В’язівському сільському бюджету – 5902 гривень на реалізацію програми
реформування і розвиток житлово-комунального господарства Черкаської області
на 2010-2014 роки на освітлення вулиць сільських населених пунктів;
Журавському сільському бюджету – 150 000 гривень на виготовлення
документації та капітальний ремонт сільського центру культури та дозвілля;
Зеленодібрівському сільському бюджету – 10 000 гривень, на капітальний
ремонт центру культури та дозвілля;
Калинівському сільському бюджету – 10 000 гривень на виготовлення
проектної документації та реконструкцію вуличного освітлення;
Ксаверівському сільському бюджету – 50 000 гривень на виготовлення
проектної документації та капітальний ремонт сільського центру культури та
дозвілля;
Мліївському сільському бюджету – 79 500 гривень на будівництво сільського
багатофункціонального спортивного майданчика;
Орловецькому сільському бюджету – 15000 гривень на реалізацію та спів
фінансування програми реформування і розвиток житлово-комунального
господарства Черкаської області на 2010-2014 роки на освітлення вулиць
сільських населених пунктів;
Петриківському сільському бюджету – 20 000 гривень на будівництво
автобусної зупинки;
Старосільському сільському бюджету – 90 000 гривень, в тому числі:
80 000 гривень на водопостачання центральної частини с. Старосілля, І черга;
10 000 гривень – на реалізацію "Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки" на освітлення
вулиць сільських населених пунктів;
Товстівському сільському бюджету – 105 000 гривень, в тому числі: 80 000
гривень на ремонт приміщення дитячої установи; 25 000 гривень - на реалізацію
"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
Черкаської області на 2010-2014 роки" на освітлення вулиць сільських населених
пунктів;
Хлистунівському сільському бюджету – 75 000 гривень на будівництво
сільського багатофункціонального спортивного майданчика."
Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 2 641 719 гривень
(додаток 8)."
Пункт 16 викласти у такій редакції:
"16. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у
сумі 75 000 гривень"
2. Внести зміни до додатків 1-8 (додаються).
Голова районної ради

О.М.Ганжа
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