
ПРОЄКТ 

 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята  позачергова сесія  восьмого  скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від «   »                          2022 р. 

         м. Кременчук 

 

Про внесення змін до показників 

районного бюджету Кременчуцького 

району на 2022 рік  

 
16310200000 

(код бюджету) 
 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 14, 23, 85, 93, 101 Бюджетного кодексу 

України та беручи до уваги рекомендації постійної комісії Кременчуцької 

районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної 

політики та інвестиційної діяльності, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення дев’ятої позачергової сесії районної ради 

восьмого скликання від 16 грудня 2021 року ,,Про районний бюджет 

Кременчуцького району на 2022 рік”, згідно з додатками 1 – 5. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ 

Кременчуцької районної державної адміністрації (Тетяну ВОРОНУ), контроль за 

його виконанням – на постійну комісію Кременчуцької районної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності. 

 

Додатки № 1 – 5 до цього рішення є невід’ємною його частиною.                                                           

  

 Голова  

     районної ради                        Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації   Тетяна ВОРОНА 

      

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради         Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                  Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                   Іван ІПАТЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради         Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради         Світлана ГРИНЬ 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації         Олег ЛЄДНІК 

 

Керівник апарату Кременчуцької  

районної державної адміністрації          Таміла САМБУР 

 

Начальник юридичного відділу  

апарату Кременчуцької районної 

державної адміністрації          Роман ПОТРЕБА 

 

Голова постійної комісії                     

Кременчуцької районної ради  

з питань бюджету,  

соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики  

та інвестиційної діяльності           Микола ГУДИМ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення ,,Про внесення змін до показників  

районного бюджету Кременчуцького району на 2022 рік” 

 

 Розробник проєкту рішення – фінансовий відділ Кременчуцької районної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до Бюджетного кодексу України на розгляд сесії 

Кременчуцької районної ради виноситься питання про внесення змін до 

показників районного бюджету Кременчуцького району на 2022 рік за рахунок 

збільшення річного обсягу інших субвенцій з місцевого бюджету територіальних 

громад та за рахунок розподілу вільного залишку коштів районного бюджету, що 

утворився на 01.01.2022. 

 

1.Підстава розроблення проєкту акта 

 Проєкт рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” розроблено на підставі положень 

Бюджетного кодексу України. 

 

2.Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Прийняття проєкту рішення десятої позачергової сесії районної ради 

восьмого скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” зумовлено необхідністю збільшення 

окремих показників районного бюджету Кременчуцького району за рахунок 

збільшення річного обсягу інших субвенцій з обласного бюджету та бюджетів 

Кам’янопотоківської, Піщанської, Новогалещинської, Пришибської та 

Омельницької територіальних громад, а також за рахунок розподілу вільного 

залишку коштів районного бюджету, що утворився на 01.01.2022. 

 

3.Суть проєкту акта 

 Проєкт рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” підготовлено з метою  забезпечення  

фінансування найнагальніших питань. 

  

4.Правові аспекти 

 У даній сфері правового регулювання діють: 

-  Бюджетний кодекс України (14, 23, 85, 93, 101); 

-  рішення дев’ятої позачергової сесії районної ради восьмого скликання від 16 

грудня 2021 року ,,Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік”; 

-  Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”; 

-  рішення десятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної 

ради від 24 грудня 2021 року № 374; 

- рішення десятої сесії восьмого скликання Омельницької сільської ради від 24 

грудня 2021 року; 

 



- рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання Кам’янопотоківської 

сільської ради від 11 лютого 2022 року; 

-  рішення позачергової чотирнадцятої сесії восьмого скликання Піщанської 

сільської ради від 16 лютого 2022 року; 

-  договір № 7 про передачу міжбюджетних трансфертів на 2022 рік укладений 

між Пришибської сільською радою та Кременчуцькою районною радою від 22 

лютого 2022 року; 

- договір про передачу міжбюджетних трансфертів на 2022 рік укладений між 

Новогалещинською селищною радою та Кременчуцькою районною радою; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 № 55 ,,Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх повноважень”. 

 

5.Фінансово-економічне обґрунтування 

1. Загальний обсяг як дохідної так і видаткової частин загального фонду 

районного бюджету Кременчуцького району пропонується збільшити за рахунок 

коштів інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 423 984 грн. (додатки № 1-

5 до проєкту рішення сесії), а саме:  

збільшити іншу субвенцію з обласного бюджету виділену управлінню 

соціального захисту населення  Кременчуцького району на санаторно-курортне 

лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до 1 категорії, в санаторно-курортних закладах, розташованих на 

території Полтавської області на суму 210 984 грн. відповідно рішення десятої 

позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 24 грудня 

2021 № 374;                                                                                                                                                 

збільшити інші субвенції з місцевого бюджету, виділені Омельницькою, 

Пришибською, Піщанською сільськими територіальними громадами та 

Новогалещинською селищною територіальною громадою,  для фінансової 

підтримки статутної діяльності Кременчуцької районної організації ветеранів у 

сумі 113 000 грн. 

 збільшити іншу субвенцію з місцевого бюджету, виділену 

Кам’янопотоківською сільською радою для утримання Трудового архіву та 

стимулювання діяльності, як виконавчого апарату Кременчуцької районної ради, 

так і Трудового архіву, щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх 

зберігання і використання в сумі 100 000 грн.  

   2. Видаткову частину районного бюджету Кременчуцького району 

пропонується збільшити за рахунок розподілу вільних залишків коштів, що 

утворились на 01.01.2022  на 258 457 грн. 33 коп., а саме:  

   Кременчуцькій районній раді — 258 457 грн. 33 коп. на оплату 

електроенергії. 

  Крім того на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

26.01.2022 № 55, з метою ефективного використання бюджетних коштів за 

поданням районної ради вносяться зміни між кодами економічної класифікації  

видатків (без зміни загального обсягу видатків на галузь) в межах чинного 

законодавства.  



 

 6.Прогноз впливу 

 Прийняття проєкту рішення десятої позачергової сесії районної ради 

восьмого скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” враховує потреби вирішення важливих 

питань. 

 

7.Позиція заінтересованих сторін 

 Проєкт  рішення  десятої  позачергової  сесії  районної  ради  восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” не потребує проведення консультацій із 

заінтересованими сторонами. 

 

8.Громадське обговорення 

 Проєкт рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” буде оприлюднено на офіційному сайті 

районної ради. 

 

9.Позиція заінтересованих органів 

 Проєкт рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” безпосередньо не стосується сфери 

компетенції інших органів. 

 

10.Запобігання дискримінації 

У проєкті рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації. 

 

11.Запобігання корупції 

 У проєкті рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” відсутні правила і процедури, які можуть 

містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

12.Прогноз результатів 

 Проєкт рішення десятої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022 рік” сприятиме вирішенню найнагальніших 

питань значення району. 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації     Тетяна ВОРОНА 


