ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 23 липня 2013 року № 21-7/6
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, 13, 16-23, викласти в наступній редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у
сумі 123 883 766 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
120 557 705 гривні, спеціального фонду бюджету – 3 226 061 гривень, у тому
числі бюджет розвитку 555 434 гривні (додаток 1)."
"Субвенція по загальному фонду з обласного бюджету на проведення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів у сумі 2 630 979 гривень з 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 – 777 100 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 у сумі 2 283 991 гривень, в тому числі:
з обласного бюджету - у сумі 9 160 гривень з них на:
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виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук – 2 660 гривень;
нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений
пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку за 2012 рік" 6 500 грн.;
з сільських, селищних, міського бюджетів - у сумі 2 274 831 гривень, з них
на:
фінансування установ державного управління – 53 000 гривень, освіти - у сумі
825 500 гривень, охорони здоров’я – 419 419 гривень, програми соціального захисту
населення у сумі 63 008 гривень, утримання центрів соціальних служб для сім`ї дітей
та молоді - 30 000 гривень, установ культури – 150 230 гривень, установ і заходів
спорту – 154 640 гривень, фінансову підтримку редакції газети "Вісник Городищини"
– 68 200 гривень, районному радіомовленню – 42 100 гривень; оздоровлення дітей в
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" – 350 000 гривень, виконання програми
розвитку книговидавничої справи в Городищенському районі на 2010-2015 роки в
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" в сумі 32 000 гривень.
по спеціальному фонду субвенції з інших бюджетів на виконання
інвестиційних програм у сумі 555 434 гривень, в тому числі:
з бюджетів органів місцевого самоврядування на видатки розвитку –
305 125 гривень, в тому числі:
установам освіти - у сумі 96 300 гривень, охорони здоров’я – 16 825 гривень,
культури – 92 000 гривень; "Програма в галузі сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та мисливства" в сумі 100 000 грн;
з обласного бюджету 250 309 гривень, в тому числі: на реконструкцію
вуличного освітлення – 102 500 гривень, Вербівському сільському бюджету (на
придбання житла працівникам бюджетної сфери в сільській місцевості35 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 гривень,
Калинівському сільському бюджету – 4 050 гривень"; на реалізацію програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків
Черкащини на 2011-2016 роки “ в сумі 100 000 гривень.
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у
сумі 124 632 387,50 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 120 323 668 гривень та видатків спеціального фонду бюджету
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4 308 719,50 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)."
Пункт 3-4, 6 викласти у наступній редакції:
"3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 556 077 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 778 621,50 гривень, у тому
числі:
загального фонду бюджету у 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 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок
бюджетних коштів станом на 01.01.2013 року
у сумі 556 077 гривень джерелом покриття якого визначити надходження
коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
Затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів
на 01.01.2013 року по загальному фонду бюджету у сумі 322 040 гривень,
спеціального фонду в сумі 456 581,50 гривень (додаток 6)."
Пункт 6 абзац 4 доповнити наступним:
"інші субвенції з районного бюджету Хлистунівському сільському бюджету
"Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку за
2012 рік" – 6 500 гривень";
абзац 6,7 викласти в новій редакції доповнити наступним:
"по спеціальному фонду бюджету:
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах – 1 323 789,5 гривень;"
"субвенції з районного бюджету іншим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів у сумі 330 759 гривень, в тому числі:
Цвітківському селищному бюджету – 4 500 гривень на придбання комп’ютера
для дошкільної установи;
Вербівському сільському бюджету – 75 475 гривень, в тому числі: 55 875
гривень на придбання житла працівникам бюджетної сфери в сільській місцевості,
19 600 гривень на реконструкцію вуличного освітлення;
Старосільському сільському бюджету – 67 884 гривень, в тому числі 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 – 7 884
гривень, на ремонт дитячої дошкільної установи – 60 000 гривень;
Калинівському сільському бюджету 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 – 4 050 гривень.
На реконструкцію вуличного освітлення в сумі 82 900 гривень, в тому числі
Городищенському міському – 16 000 гривень, Валявському сільському – 11 200
3

гривень, Ксаверівському сільському – 10 700 гривень, Петриківському сільському –
17 200 гривень, Пертопавлівському сільському – 19 300 гривень, Товстівському
сільському – 8 500 гривень.
на реалізацію програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
спортивних майданчиків Черкащини на 2011-2016 роки в сумі 100 000 грн.
Надати право районній державний адміністрації у період між сесіями
районної ради приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів
трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів
законодавства і рішень про місцеві бюджети з наспупним внесенням змін до
рішення про районний бюджет" (додаток 4).

Пункт 11 викласти в новій редакції:
"11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 1 184 960 гривень
(додаток 8)".
Додатки 1-4,6-8 викласти в новій редакції:

Голова районної ради

О .О .Біба
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