УКРАЇНА
ГОРОДИЩЕНСЬКЕ РАЙОННЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
19500, м. Городище, вул.Миру,87, тел. 2-21-89

Від 01.09.2011

Районна рада
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради "Про внесення змін до рішення районної ради від
29.12.2010 № 2-4/VІ "Про районний бюджет на 2011 рік" із змінами від 18.02.2011 № 3 2/VІ, від 22.04.2011 № 4-3/VІ, від 22.06.2011 № 5-2/VІ та від 27.07.2011 № 6-4/VІ.
Винесений на розгляд сесії районної ради проект рішення про внесення змін до
районного бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок зміни
в частині трансфертів з державного та обласного бюджетів, розподілом вільного залишку
коштів районного бюджету станом на 1 січня 2011 року, перевиконання доходів та
перерозподілом коштів в межах їх загального обсягу відповідно до клопотань головних
розпорядників коштів.
І. Зміни за рахунок розподілу вільного залишку коштів районного бюджету станом на
1 січня 2011 року
Загальний фонд
Обсяг залишку коштів загального фонду на рахунку районного бюджету на 01.01.2011
становив 797 040 грн. Враховуючи затверджений обсяг оборотного залишку бюджетних
коштів у сумі 57 040 грн. Розмір вільного залишку коштів до розподілу становить
740 тис.грн. На видатки спрямовано 648 962 грн.. Нерозподілений залишок станом на
01.09.201 року у сумі 91038 грн., які спрямовуються на видатки.
Таким чином відповідно до ст.72 Бюджетного Кодексу України пропонується до
затвердження районний бюджет по загальному фонду з дефіцитом у сумі 237 312 грн. та
спеціального фонду з профіцитом у сумі 502 688 грн, джерелом покриття яких є вільний
залишок бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 року. Додаткові кошти пропонується
розподілити по наступних головних розпорядниках районного бюджету:
"Відділ освіти райдержадміністрації" у сумі 14850 грн. по:
КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи/в т.ч. школа-дитсадок, інтернати при школі\,
спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми" на поточні видатки для придбання
вогнегасників.
Спрямувати до спеціального фонду бюджету кошти у сумі 76188 грн. по головному
розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація“ по КТКВ 080101 "Лікарні" на
капітальний ремонт покрівлі приміщення котельні.
ІІ. Зміни за рахунок перевиконання власних та закріплених доходів районного
бюджету
Збільшити, за рахунок перевиконання, власні та закріплені доходи районного бюджету в
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сумі 117510 грн., в тому числі: КДК 31020000 "Надходження коштів від державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння " у сумі 110 грн., КДК 11011300 "Податок на
доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду
(суборенду)" – 99 тис.грн., КДК 11020200" Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності" – 18,4 тис.грн.
Додатковий ресурс за рахунок перевиконання власних та закріплених доходів районного
бюджету спрямувати головному розпоряднику коштів :
"Районна державна адміністрація" по:
КТКВ 080101 "Лікарні" у сумі 8360 грн. на придбання препаратів хворому на гемофілію;
"Відділ освіти райдержадміністрації" по КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи/в
т.ч. школа-дитсадок, інтернати при школі\, спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми.
на поточні видатки у сумі 61150 грн. для придбання вогнегасників та світильників;
"Районна рада" по:
КТКВ 250203 "Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" – 27 тис.грн. на
проведення проміжних виборів до районної ради.
КТКВ 250404 "Інші видатки" у сумі 5 000 грн. на виконання Програми "Участь
районної ради в загально районних заходах";
"Відділ культури і туризму райдержадміністрації" по:
КТКВ 130203 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості)" у сумі 6 тис.грн. для участі в дитячо-юнацькій футбольній лізі;
КТКВ 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" у сумі 10 тис.грн. на
проведення загально районних заходів.
ІІІ. Зміни за рахунок перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу відповідно до
клопотань головних розпорядників коштів
За рахунок зменшення субвенції (КТКВ 250380) виділеної Вільшанській селищній
раді на покриття дефіциту по оплаті енергоносіїв спожитих бюджетними установами у
сумі 47 840 гривень збільшити видатки головним розпорядникам:
"Відділ культури і туризму райдержадміністрації" по:
КТКВ 110202 "Музеї і виставки" у сумі 13,2 тис.грн. на поточні видатки по ремонту
приміщення музею та сплати боргу за оренду;
КТКВ 120100 "Телебачення i радiомовлення" – 24 300 грн. на фінансову
підтримку місцевої студії радіомовлення;
"Районна державна адміністрація" по:
КТКВ 080101 "Лікарні" у сумі 3340 грн. на придбання препаратів хворому на гемофілію
та отримання дозволу на спеціальне водовідведення;
"Відділ освіти райдержадміністрації" по КТКВ 070805 "Інші освітні програми" у
сумі 4 тис.грн. для придбання комп’ютера ( передача коштів до спеціального фонду
бюджету);
"Районна рада "по КТКВ 010116 "Органи мiсцевого самоврядування" у сумі 3
тис.грн. на поточні видатки.
Відповідно клопотання головних розпорядників коштів:
"Районна державна адміністрація" по:
КТКВ080600"Фельдшерсько-акушерські пункти" економію коштів виділених на
проведення капітального ремонту системи опалення ФАП с.Воронівки спрямувати на
проведення ремонтних робіт з енергозбереження ФАП с.Сегединці та зменшити
капітальні видатки у сумі 9840 грн., збільшивши поточні видатки загального фонду.
"Відділ освіти райдержадміністрації"по
КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи/в т.ч. школа-дитсадок, інтернати при
школі\, спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми" для термінового придбання шин для
шкільного автобуса спрямувати кошти до спеціального фонду у сумі 10512 грн..
"Відділ культури і туризму райдержадміністрації" по
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КТКВ 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу"
зменшити капітальні видатки у сумі 20 тис.грн. та збільшити поточні видатки.
“Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації“ в
зв’язку із зміною кількості одержувачів пільг зменшити видатки по КТКВ 090203 "Інші
пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або
є пенсіонерами" та збільшити видатки по КТКВ 090209 "Інші пільги громадянам, які
постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою" у сумі 1,5 тис.грн.
Враховуючи клопотання міської ради по субвенції виділеної на виконання Програми
“Питна вода“ зменшити капітальні видатки на суму 18 тис.грн. та збільшити відповідно поточні
видатки для цього по головному розпорядник у коштів “Фінансове управління
райдержадміністрації“ по КТКВ 250324 " Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів" зменшити видатки у сумі 18 тис.грн. та збільшити відповідно по
КТКВ 250380"Іінші субвенції ".

IV Зміни, проведені у міжсесійний період
.Зміни згідно протоколу постійної комісії районної ради з питань планування
бюджету, фінансів та інвестиційної політики в тому числі :
4.1. протокол № 14 від 30.08.2011 року
1.
Загальний фонд.
За рахунок субвенції з державного бюджету збільшити доходи районного бюджету
по КДКВ 41035800 “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
“гроші ходять за дитиною ““ у сумі 7301 грн. збільшити видатки по головних
розпорядниках коштів:
“Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації“ по КТКВ 070303 " Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) " у сумі
7301 грн.
Відповідно до довідки Головного фінансового управління № 487 від 22.08.2001
зменшити субвенцію з обласного бюджету (КДКВ 41035000 "Інші субвенції") у сумі 2
тис.грн. та зменшити відповідно видатки головному розпоряднику коштів “Управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації“ - по КТКВ
090417"Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни".
V. Кредитування
За рахунок надходжень від повернення кредитів, наданих у попередні роки на
виконання районної програми "Молодій родині Городищини – доступне житло" виділити
кошти у сумі 20 тис.грн. по КТКВ 250908"Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" головному
розпоряднику коштів "Районна державна адміністрація".
Начальник фінансового управління
Старик
2-47-01

К.В.Миколенко
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