ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА

РІШЕННЯ
( І сесія VІІІ скликання)

м. Кривий Ріг

24.12.2020
┌

№9

┐

Про бюджет Довгинцівського
району у місті Кривий Ріг
на 2021 рік
(04578607000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької міської ради від
23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на
2021 рік», районна в місті рада вирішила:
1. Визначити на 2021 рік:
1.1 доходи бюджету району у місті в сумі 64 712 326 гривень, у тому
числі доходи загального фонду бюджету району у місті –
62 270 378 гривень, доходи спеціального фонду бюджету району у місті –
2 441 948 гривень (додаток 1);
1.2 видатки бюджету району у місті в сумі 64 712 326 гривень, у тому
числі видатки загального фонду бюджету району у місті –
60 884 676 гривень, видатки спеціального фонду бюджету району у місті –
3 827 650 гривень;
1.3 профіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі
1 385 702 гривень (додаток 2);
1.4 дефіцит за спеціальним фондом бюджету району у місті в сумі
1 385 702 гривень (додаток 2);
1.5 оборотний залишок бюджетних коштів бюджету району у місті в
розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1642 % видатків загального фонду
бюджету району у місті, визначених цим пунктом;
1.6 резервний фонд бюджету району у місті в розмірі 3 200 гривень, що
становить 0,0052 % видатків загального фонду бюджету району у місті,
визначеного цим пунктом. Визначити, що рішення про виділення коштів з
резервного фонду бюджету району у місті ухвалюється виконкомом районної в
місті ради з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного
фонду бюджету», зі змінами.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету району у місті на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами (додаток 3).
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3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти (додаток 4).
З метою забезпечення використання коштів дотацій та субвенцій з
бюджетів усіх рівнів доручити протягом 2021 року:
- голові районної в місті ради здійснювати розпорядженнями з
подальшим
затвердженням
на
сесіях
районної
в
місті
ради
збільшення/зменшення доходної та видаткової частин бюджету району у місті
на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після ухвалення відповідних
рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за
субвенціями й дотаціями та розподіл їх обсягів за кодами типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
- виконкому районної в місті ради укладати договори про міжбюджетні
трансферти на підставі прийнятих нормативно-правових актів.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний
ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за
об’єктами (додаток 5).
5. Затвердити розподіл витрат бюджету району у місті на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 11 627 076 гривень (додаток 6).
6. Установити, що в загальному фонді бюджету району у місті на
2021 рік:
6.1 до доходів загального фонду бюджету району у місті належать
доходи, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України та рішенням
Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької
міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:
6.1.1 у повному обсязі рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
6.1.2 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за встановленим міською радою
нормативом відрахування в розмірі 100,0 % від надходжень;
6.1.3 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за
встановленим міською радою нормативом відрахування в розмірі 100,0 % від
надходжень;
6.1.4 у повному обсязі плата за розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету району у місті;
6.1.5 у повному обсязі адміністративні штрафи, що накладаються
виконавчим комітетом районної в місті ради або утвореною ним в
установленому порядку адміністративною комісією;
6.1.6 у повному обсязі адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів;
6.1.7 у повному обсязі плата за надання адміністративних послуг у
частині адміністративного збору за реєстрацію, зняття з реєстрації місця
проживання фізичних осіб;
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6.1.8 у повному обсязі кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому
числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок,
спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також
відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою міста
Кривого Рогу в порядку спадкування чи дарування, а також валютних
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
6.1.9 у повному обсязі інші надходження, передбачені законодавством;
6.2 джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
району у місті в повному обсязі на 2021 рік:
7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71
Бюджетного кодексу України, а саме:
7.1.1 власні надходження бюджетних установ, що утримуються за
рахунок бюджету району у місті у повному обсязі;
7.1.2 цільові фонди, створені районною в місті радою;
7.1.3 інші надходження, передбачені законодавством;
7.2 у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72
Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету району у місті видатки загального
фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення.
9. Надати право начальнику фінансового відділу виконкому районної в
місті ради (Зубко Я.О.) відповідно до статей 16, 43, 73 Бюджетного кодексу
України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних
коштів бюджету району у місті на депозитах з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету
району у місті, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального
фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного року.
10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, які фінансуються за рахунок коштів бюджету
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району у місті, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань
(додаток 7).
11. Головним розпорядникам коштів бюджету району у місті:
11.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами; своєчасність виплати заробітної плати
і проведення розрахунків за енергоносії, не допускаючи будь – якої
простроченої заборгованості;
11.2 забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв
відповідно до встановлених асигнувань, у межах затверджених лімітів;
11.3 здійснювати управління бюджетними коштами в межах
затверджених в бюджеті району у місті призначень та оцінки ефективності
бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі;
11.4 на виконання пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України
зобов’язати керівників бюджетних установ утримувати чисельність працівників
та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах на 2021 рік;
11.5 на виконання вимог Наказу Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами,
забезпечити: розробку проєктів паспортів бюджетних програм і надати їх на
затвердження фінансовому відділу виконкому районної в місті ради протягом
30 днів після набуття чинності рішенням; внесення змін до паспортів
бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у
новій редакції;
11.6 забезпечити доступність інформації про бюджету району у місті
відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:
- здійснити до 15 березня 2022 року публічне представлення та
публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та
показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням;
- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх
затвердження та звітів про їх виконання - протягом трьох робочих днів після
подання річної бюджетної звітності.
12. Доручити протягом 2021 року в процесі виконання бюджету району у
місті:
12.1 голові районної в місті ради здійснювати розпорядженням з
подальшим затвердженням на сесіях районної в місті ради зміни до показників
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бюджету району у місті відповідно до Наказів Міністерства фінансів України
від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами та від 20.09.2017
№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, на підставі змін законодавства у
сфері бюджетних і податкових відносин;
12.2 виконавчому комітету районної в місті ради в особі головних
розпорядників коштів бюджету району у місті за погодженням з постійною
комісією районної в місті ради з питань планування, бюджету, соціально –
економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва та з
подальшим затвердженням на сесіях районної в місті ради вносити зміни до
показників бюджету району у місті в порядку, визначеному чинним
законодавством України у сфері бюджетних відносин щодо:
- перерозподілу видатків, включаючи резервний фонд бюджету, за кодами
типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету району у місті, у тому
числі до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку та місцевих програм, що фінансуються за рахунок
коштів бюджету району у місті;
- передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника
бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів;
12.3 фінансовому відділу виконкому районної в місті ради
(Зубко Я.О.) у процесі виконання бюджету району у місті за обґрунтованим
поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету району у місті, у
розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу
бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету
району у місті згідно з додатком 3;
12.4 усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників
коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
13. Забороняється без унесення змін до рішення районної в місті ради про
бюджет району у місті збільшення бюджетних призначень за загальним та
спеціальним фондами бюджету району у місті на:
- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок
зменшення інших видатків;
- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок
зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.
14. Структурним підрозділам виконкому районної в місті ради в межах
наданих повноважень ужити організаційних заходів, спрямованих на
забезпечення надходжень податків, зборів і платежів та зменшення
заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2021 зі сплати обов’язкових
платежів, які зараховуються до доходної частини бюджету району у місті.
15. Виконкому районної в місті ради забезпечити щоквартальне подання
письмового звіту Довгинцівській районній в місті раді про хід виконання
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бюджету району у місті у 2021 році відповідно до вимог чинного бюджетного
законодавства України.
16. Відділам, управлінням – розробникам місцевих (районних) програм
забезпечити за підсумками фінансового року подання районній в місті раді
звітів про хід і результати їх виконання.
17. Додатки 1 – 7 цього рішення є його невід'ємною частиною.
18. Установити, що це рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
19. Виконкому районної в місті ради забезпечити оприлюднення рішення
у визначений чинним законодавством України термін та спосіб.
20. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на голову
районної в місті ради Ратінова І.Г., контроль – на постійну комісію районної в
місті ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку,
регуляторної політики та підприємництва (Прокоп'єва Т.М.).

Голова районної в місті ради

Ігор Ратінов

