
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за  

I півріччя 2021 року 

 

16310200000 

(код бюджету) 

 

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

самоврядування в Україні” та статтею 80 Бюджетного кодексу України, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 

року  з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 1 195 020 грн. 

(з них по загальному фонду — 1 095 471 грн., по спеціальному фонду –  99 549 

грн.) та по видатках у сумі 6 298 737 грн. (з них по загальному фонду – 6 145 373 

грн., по спеціальному фонду – 153 364 грн.), згідно з додатком. 

 

 

 

 

 

Голова 

районної ради       Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО: 



 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної  

державної адміністрації    Ольга БОНДАРЕНКО 

      

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради             Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

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            Яків СІНАЮК 

 

 

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 затвердження звіту 

про виконання районного бюджету за  I півріччя 2021 року” 

 

Розробник проєкту рішення фінансовий відділ Кременчуцької районної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до Бюджетного кодексу України на розгляд сесії районної ради 

виноситься питання про затвердження звіту про виконання районного бюджету 

за  I півріччя 2021 року. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

 

 Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за  I півріччя  2021 року” 

розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України. 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта 

 

 Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за           I 

півріччя 2021 року” зумовлюється дотриманням  встановлених вимог 

законодавства. 

  

3. Суть проєкту акта 

 

 Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за  I півріччя 2021 року” 

підготовлено з метою виконання діючого законодавства. 

  

4. Правові аспекти 

 

 У даній сфері правового регулювання діють: 

Бюджетний кодекс України (ст.80). 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Квартальний звіт Управління Державної казначейської служби України у 

Кременчуцькому районі “Про виконання місцевих бюджетів за  I півріччя 2021 

року”. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

  

  Районний бюджет за I півріччя 2021 року вцілому по доходах з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів виконаний на 112,3%. При уточненому плані 1 063 

770 грн. надійшло 1 195 020 грн., що на 131 250 грн. більше від планових 

показників. 

До загального фонду районного бюджету за звітний період з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів надійшло 1 095 471 грн., при уточненому плані        1 

063 770 грн., що становить 103,0%, що більше на 31 701 грн., ніж планові 

показники. 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 99 549 грн. що на 99 

549 грн. більше планових показників. 

 

Загальний план надходжень районного бюджету за I півріччя 2021 року без 

урахування міжбюджетних трансфертів вцілому виконаний на 150,6%. При плані 

507 500 грн. надійшло 764 320 грн., в т.ч.: загальний фонд виконано на 131,0 % 

(план — 507 500 грн., надійшло — 664 771 грн., перевиконання становить — 157 

271 грн.) та  по спеціальному фонду надійшло – 99 549 грн., перевиконання — 99 

549 грн.).  

Надходження власних податків та зборів по загальному фонду              (664 

771 грн.) більше плану звітного періоду на 157 271 грн., або на 31 відсоток.  

Основним видом надходжень власних податків та зборів є адміністративні 

збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, які у 

структурі  уточненого плану по доходах загального фонду за звітний період 

становлять 78,1 відсотка. На звітну дату надійшло вищевказаних зборів та 

платежів 518 904 грн., що більше запланованих (497 500 грн.) на 21 404 грн. 

Затверджений план виконано на 104,3 відсотка. 

 По коду доходів ,,Інші надходження”  надійшло незапланованих доходів в 

сумі 117 400 грн., 100 відсотків яких становить відшкодування за енергоносії та 

комунальні послуги спожиті у минулому році. 
 

По загальному фонду видаткова частина районного бюджету з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів за I півріччя 2021 року. вцілому виконана до 

уточненого плану на  84,0 %. При плані – 7 312 326 грн., освоєно – 6 145 373 грн., 

недоосвоєно — 1 166 953 грн. 

В розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків до плану 

становить: 

державне управління — 4 724 304 грн. (82,6%); 

освіта — 723 642 грн. (98,1%); 

соціальний захист та соціальне забезпечення — 338 326 грн. (69,8%); 

культура і мистецтво — 343 301 грн. (97,6%).  
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Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань бюджету з 

урахуванням змін в межах зареєстрованих фінансових зобов’язань.  

В першу чергу кошти загального фонду спрямовувались на захищені статті 

видатків, а саме: 

- оплату праці з нарахуваннями — 5 671 352 грн.; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 138 083 грн. 

 

Заборгованість по захищеним статтям за I півріччя 2021 року відсутня. 
 

 6. Прогноз впливу 

 

     Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I 

півріччя 2021 року” враховує виконання районного бюджету за відповідний 

період, згідно звіту  Державної казначейської служби України про виконання 

місцевих бюджетів за I півріччя 2021 року. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” 

не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

8. Громадське обговорення 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” 

буде оприлюднено на офіційному сайті районної ради. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” 

безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Запобігання дискримінації 

 

     У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” 

відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

11. Запобігання корупції 
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       У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” 

відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

12. Прогноз результатів 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2021 року” є 

виконанням статті 80 Бюджетного Кодексу України. 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної державної 

адміністрації             Ольга БОНДАРЕНКО 

 

 

 


