ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 17 квітня 2013 року № 20-2/VI
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 № 17-6/VІ "Про районний
бюджет на 2013 рік" із змінами внесеними рішенням сесії районної ради від
22.02.2013 року № 19-2/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 123 054 587 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
120 052 305 гривні, спеціального фонду бюджету – 3 002 282 гривень, у тому
числі бюджет розвитку 251 034 гривні (додаток 1)."
Пункт 1 після абзацу 4 додати наступний абзац:
"додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1 055 700 гривень".
Відповідно абзаци 5-23 вважати абзацами 6-24.
"субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах у сумі 1 050 648 гривень",
"інші субвенції по загальному фонду у сумі 1 954 991 гривень, в тому числі:
з обласного бюджету - у сумі 2 660 гривень з них на:
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;
з сільських, селищних, міського бюджетів - у сумі 1 952 331 гривень, з них
на:
фінансування установ державного управління – 53 000 гривень, освіти - у
сумі 780 500 гривень, охорони здоров’я – 346 419 гривень, програми соціального
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захисту населення у сумі 63 008 гривень, установ культури – 135 230 гривень,
установ і заходів спорту – 47 140 гривень, фінансову підтримку редакції газети
"Вісник Городищини" – 68 200 гривень, районному радіомовленню – 32 100
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 10 079 гривень, кошти на
"Програму участі районної ради у проведенні загальнорайонних заходів" –
350 000 гривень;
по спеціальному фонду субвенції з інших бюджетів на виконання
інвестиційних програм у сумі 251 034 гривень, в тому числі:
з бюджетів органів місцевого самоврядування на видатки розвитку –
100 725 гривень, в тому числі: установам освіти - у сумі 14 300 гривень, охорони
здоров’я – 9 425 гривень, культури – 77 000 гривень;
з обласного бюджету 150 309 гривень, в тому числі: на реконструкцію
вуличного освітлення – 102 500 гривень, 35 875 грн. Вербівському сільському
бюджету (на придбання житла працівникам бюджетної сфери в сільській
місцевості); 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".
Відповідно абзац 23 вважати абзацом 24.
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у
сумі 123 803 208,50 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 120 128 268 гривень та видатків спеціального фонду бюджету
3 674 940,50 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)."
Пункт 2 після абзацу 4 доповнити наступним
"Перерозполіл видатків районного бюджету між місцевими бюджетами
здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної
політики"
Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків
районного бюджету, крім видатків передбачених цим рішенням, здійснюється за
розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики"
Пункт 3-4, 6 викласти у наступній редакції:
"3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 246 077 гривень по
загальному фонду бюджету, напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
(додаток 6).
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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 246 077 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 викласти в наступній редакції та доповнити наступним:
"субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів – 30 955 гривень; "
«інші субвенції з районного бюджету у сумі 120 879 гривень обласному
бюджету на проведення розрахунків за надані у 2012 році послуги з лікування
жителів Городищенського району, хворих на хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу»;
"додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів – 57 400 гривень";
Відповідно абзаци 5,6 абзацами 6,7 та викласти вновій редакції:
"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;"
Та доповнити абзацом наступного змісту:
"субвенції з районного бюджету іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів у сумі 230 759 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
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гривень, Ксаверівському сільському – 10 700 гривень, Петриківському сільському
– 17 200 гривень, Пертопавлівському сільському – 19 300 гривень, Товстівському
сільському – 8 500 гривень.
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".
Пункт 11 викласти в новій редакції:
"11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 1 064 120 гривень
(додаток 8)".
Додатки 1-4,6-8 викласти в новій редакції:

Голова районної ради

О .О .Біба
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