
                                                                                                                                                                                                           

ПРОЄКТ    

            

                                                        

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від “___ ” ________ 2021 р. 

       м. Кременчук 
 

Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік 

16310200000 

(код бюджету) 
 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

районна рада вирішила: 

 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи районного бюджету Кременчуцького району у сумі 1 307 900 

гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 

Кременчуцького району – 1 307 900 гривень та доходи спеціального фонду 

районного бюджету Кременчуцького району – 0 гривень, згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатки районного бюджету Кременчуцького району у сумі 1 307 900 

гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 

Кременчуцького району – 1 307 900 гривень та видатки спеціального фонду 

районного бюджету Кременчуцького району – 0 гривень;   

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 

Кременчуцького району у сумі 20 000 гривень; 

надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 

Кременчуцького району у сумі 20 000 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету Кременчуцького 

району у розмірі 1 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального 

фонду районного бюджету Кременчуцького району, визначених цим пунктом; 

резервний фонд районного бюджету Кременчуцького району у розмірі 

10000 гривень, що становить 0,8 відсотка видатків загального фонду районного 

бюджету Кременчуцького району, визначених цим пунктом. 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

районного бюджету Кременчуцького району на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення. 

3.  Затвердити на 2022  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

 Районна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу 

та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам 

та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним 

внесенням змін до рішення про районний бюджет Кременчуцького району 

відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України. 

4.   Установити, що у загальному фонді районного бюджету Кременчуцького 

району на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду районного бюджету Кременчуцького району 

належать доходи, визначені статтями 641 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім 

субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного 

кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

          5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного 

бюджету Кременчуцького району на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного 

кодексу України. 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 71 Бюджетного кодексу України; 

           3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

районного бюджету Кременчуцького району згідно з відповідними пунктами 

частини першої статті 69 1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 

13, частиною  другою статті 70 та частиною  другою статті 71 Бюджетного 

кодексу України.  

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками районного бюджету 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; 

        поточні трансферти місцевим бюджетам; 

  оплату енергосервісу. 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу Кременчуцької районної державної адміністрації отримувати 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету 

Кременчуцького району, пов’язаних 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 

бюджетного періоду. 

Доручити підписання договорів на одержання короткотермінових позик 

виконувачу обов’язків начальника фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації Тетяні ВОРОНІ. 

9. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів 

районного бюджету Кременчуцького району забезпечити виконання норм 

Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 дів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  

бюджетних повноважень 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; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме:  

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх 

затвердження; 

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 

послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 



10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету фінансовий 

відділ Кременчуцької райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 

видатків бюджету. 

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків у межах їх загального 

обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за 

рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами 

бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації 

погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності. 

11.  Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

12.  Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

     13. Відповідно до частини другої статті 28 Бюджетного кодексу України 

головні розпорядники коштів районного бюджету розміщують бюджетні запити на 

своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через 

три робочі дні після подання районній раді проєкту рішення про районний 

бюджет.   

Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України 

районній раді, Кременчуцькій районній державній адміністрації оприлюднити 

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на своїх офіційних сайтах. 

14. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ 

Кременчуцької районної держадміністрації, контроль за його виконанням - на 

постійну комісію Кременчуцької районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності. 

 

     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 

 

Керуючий справами 

Кременчуцької районної ради                              Володимир САВЧЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

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 районного бюджету на 2022 рік 

 

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ  

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

 

 Районний бюджет за 9 місяців 2021 року вцілому по доходах з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів виконаний на 100,6%. При 

уточненому плані 1 411 760 грн. надійшло 1 419 840 грн., що на 8 080 грн. 

більше від планових показників. 

До загального фонду районного бюджету за звітний період з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів надійшло 1 315 751 грн., при уточненому плані        

1 411 760 грн., що становить 93,2%, що менше на 96 009 грн., ніж планові 

показники. 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 104  089 грн. що на 

104 089 грн. більше планових показників. 

Загальний план надходжень районного бюджету за 9 місяців 2021 року без 

урахування міжбюджетних трансфертів вцілому виконаний на 127,8%. При 

плані 758 750 грн. надійшло 969 702 грн., в т.ч.: загальний фонд виконано на 

114,1 % (план — 758 750 грн., надійшло — 865 612 грн., перевиконання 

становить — 106 862 грн.) та  по спеціальному фонду надійшло – 104 089 грн., 

перевиконання — 104 089 грн.).  

Надходження власних податків та зборів по загальному фонду              

(865 012 грн.) більше плану звітного періоду на 115 262 грн., або на 15,4 

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 82,7 відсотка. На звітну дату надійшло вищевказаних зборів та 

платежів 716 023 грн., що менше запланованих (748 750 грн.) на 32 727 грн. 

Затверджений план виконано на 95,6 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. 

 

 

Основні прогнозні показники економічного  

та соціального розвитку 

 

         Стратегічним документом планування показників районного бюджету і 

основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік є Прогноз районного 

бюджету Кременчуцького району на  2022-2024 роки, розроблений на підставі 

положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, відповідно до статті 75¹ 

Бюджетного кодексу України. 

  Ухвалені в Бюджетній декларації показники визначають розмір 



мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум, 

взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами та містить інші 

цілі державної політики. 

 Державні соціальні стандарти передбачаються наступні: 

- розмір мінімальної заробітної плати: 

з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн; 

з 01 січня 2023 року - 7 176 грн; 

з 01 січня 2024 року - 7 665 грн; 

 

- розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки: 

з 01 січня 2022 року - 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн; 

з 01 січня 2023 року - 3 193 грн; 

з 01 січня 2024 року - 3 411 грн. 

 
  2022 рік 2023 рік 2024 рік 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

Прожитковий 

мінімум, грн: 

на 1 особу 

  

2393 

  

2508 

  

2589 

  

2589 

  

2713 

  

2778 

  

2778 

  

2911 

  

2972 

для дітей віком 

до 6 років 

2100 2201 2272 2272 2381 2438 2438 2555 2609 

для дітей віком 

від 6 до 18 

років 

2618 2744 2833 2833  2969 3040 3040 3186 3253 

для 

працездатних 

осіб 

2481 2600 2684 2684 2813 2880 2880 3018 3082 

для осіб, які 

втратили 

працездатність 

  

1934 

  

2027 

  

2093 

  

2093 

  

2193 

  

2246 

  

2246 

  

2354 

  

2403 

   

Політика району,  як і державна, буде спрямована на: 

- подальший розвиток середньострокового бюджетного планування на 

місцевому рівні; 

-   удосконалення міжбюджетного регулювання; 

-   збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин; 

-   зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

- підвищення прозорості та результативності використання бюджетних 

ресурсів. 

Основними завданнями районного бюджету є: 

-  підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 



- активізація фінансового потенціалу, нарощування джерел та бази 

надходжень до районного бюджету;                                                                                  

- забезпечення стабільного розвитку району, економічного зростання та 

виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК 

 

Формування доходів районного бюджету здійснено на основі норм 

чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проєкту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інших законодавчих актів із 

врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу. 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2022 рік було 

враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані 

макропоказники Мінекономрозвитку на 2022 рік, прогнозні макропоказники 

економічного і соціального розвитку на 2022 рік, підвищення мінімальної 

заробітної плати до 6500 грн., а також фактичне виконання дохідної частини 

бюджету за результатами 2018–2020 років і 9 місяців 2021 року.   

  

Основні показники проєкту районного бюджету на 2022 рік 

 

Доходи районного бюджету 

 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів районного бюджету (з 

урахування трансфертів) прогнозується на рівні 1 307,9 тис. грн., у т.ч. обсяг 

загального фонду – 1307,9 тис. грн. Дохідна частина районного бюджету по 

загальному фонду складається із надходжень адміністративних штрафів та 

інших санкцій  – 5,0 тис. грн., інших надходжень – 5,0 тис. грн. та субвенції з 

державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх повноважень  передбачена у сумі  1297,9 тис. грн. 

     

Видатки районного бюджету  

 

 Проєкт районного бюджету на 2021 рік складено відповідно вимог статті 

91 Бюджетного Кодексу України з урахуванням наявного фінансового ресурсу, 

вимог програмно-цільового методу. 

Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на 

фінансування органів місцевого самоврядування на 2022 рік зроблено на 

необхідності  забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з 

нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги,  інші захищені статті 

бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне 

функціонування бюджетних установ. 

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2022 рік 

обраховано на існуючу штатну чисельність по обов’язкових виплатах згідно 



чинного законодавства та з урахуванням:  

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників 

бюджетної сфери з 01 січня – 6500 грн.  

-   встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %. 

 

Районна рада 

 

За КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з 

районного бюджету передбачено утримання 1 установи – Кременчуцької 

районної ради.  

На утримання районної ради у 2022 році пропонуються видатки 

загального фонду у сумі 1297,9 тис. грн., а саме за рахунок субвенції з 

державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх повноважень.  

 В загальному обсязі видатків враховано видатки на оплату праці з 

нарахуваннями на неї – 1072,548 тис. грн. 

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

враховані видатки у сумі 172,122 тис. грн. 

 

Резервний фонд 

Проектом бюджету установлено обсяг резервного фонду районного 

бюджету Кременчуцького району у розмірі 10000 гривень, що становить 0,8 

відсотка видатків загального фонду районного бюджету Кременчуцького 

району. 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації         Тетяна ВОРОНА 

 



Додаток 1

до рішення 9 позачергової сесії районної ради

восьмого скликання

від "    "                          2021 року

"Про районний бюджет Кременчуцького району

 на 2022 рік"

16310200000

(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження  10 000,00 10 000,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
5 000,00 5 000,00

21080000 Інші надходження  5 000,00 5 000,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5 000,00 5 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження  
5 000,00 5 000,00

24060000 Інші надходження  
5 000,00 5 000,00

24060300 Інші надходження  

5 000,00 5 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)
10 000,00 10 000,00

40000000 Офіційні трансферти  1 297 900,00 1 297 900,00

41000000 Від органів державного управління  1 297 900,00 1 297 900,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам
1 297 900,00 1 297 900,00

Субвенція з державного бюджету на забезпечення 

окремих видатків районних рад, спрямованих на 

виконання їх повноважень

1 297 900,00 1 297 900,00

Разом доходів 1 307 900,00 1 307 900,00

Заступник голови Кременчуцької районної ради                        Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Доходи районного  бюджету Кременчуцького району на 2022 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку



 

(грн.)

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Кременчуцька районна рада 1297900,00 1297900,00 879137,70 172121,65 0 0 0 1 297 900,00

0110000 Кременчуцька районна рада 1297900,00 1297900,00 879137,70 172121,65 0 0 0 1 297 900,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1297900,00 1297900,00 879137,70 172121,65 0 1 297 900,00

3700000 Фінансовий відділ Кременчуцької райдержадміністрації 10000,00 0,00 0 0 0 0 10 000,00

3710000 Фінансовий відділ Кременчуцької райдержадміністрації 10000,00 0,00 0 0 0 0 10 000,00

3718000 8000 Інша діяльність 10000,00 10 000,00

3718700 8700 Резервний фонд 10000,00 10 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 10000,00 10 000,00

1307900,00 1297900,00 879137,70 172121,65 0 0 0 0 0 0 1 307 900,00

Заступник голови Кременчуцької районної ради

Додаток 2   

до рішення 9 позачергової  сесії 

районної ради восьмого скликання                         

від "     "                      2021 року

«Про районний бюджет 

Кременчуцького району на 2022 

рік»

Розподіл

видатків районного бюджету Кременчуцького району на 2022 рік

16310200000

(код бюджету)

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Загальний фонд

видатки 

розвитку

Всього видатків

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
усього



Додаток 3

до рішення 9 позачергової сесії районної ради

восьмого скликання 

від "       "                         2021 року

«Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік» 

(код бюджету)

грн.

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000
Кременчуцька районна державна 

адміністрація
20 000 20 000 -20 000 -20 000

0210000
Кременчуцька районна державна 

адміністрація
20 000 20 000 -20 000 -20 000

0218000 8000 Інша діяльність 20 000 20 000 -20 000 -20 000

0218800 8800 Кредитування 20 000 20 000 -20 000 -20 000

0218830 8830

Довгострокеові кредити 

індивідуальним забудовникам житла на 

селі та їх повернення

20 000 40 000 -40 000 -40 000

0218831 8831 1060 Надання  кредиту 20 000 20 000 20 000 20 000

0218832 8832 1060 Повернення кредиту -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

УСЬОГО 20 000 20 000 -20 000 -20 000

Заступник голови Кременчуцької районної ради Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Кредитування районного бюджету Кременчуцького району у 2022 році

16310200000

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

Код  

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний 

фонд
спеціальний фонд разомспеціальний фонд разом загальний 

фонд
спеціальний фонд разом загальний 

фонд



                                                                 Додаток 4

                                                                                                     до рішення 9 позачергової сесії районної ради  

                                                                                                                                       восьмого скликання

                                                                                                                                       від "    "                         2021 року

                                                                                                                                    "Про районний бюджет 

Кременчуцького району на 2022 рік"

1 2 3

41030000 I.Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам- всього 1 297 900,00

в тому числі на:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків

районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень
1 297 900,00

99000000000 Державний бюджет України
1 297 900,00

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1 297 900,00

Х
загальний фонд 1 297 900,00

Х спеціальний фонд

Заступник голови Кременчуцької районної ради Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

I.Трансферти до загального фонду бюджету

II.Трансферти до спеціального фонду бюджету

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік       

16310200000
(код бюджету)

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього


	C:\Users\kormu\Desktop\9 СЕСІЯ\оновлені Рішення\БЮДЖЕТ 2022\додаток 1.pdf
	C:\Users\kormu\Desktop\9 СЕСІЯ\оновлені Рішення\БЮДЖЕТ 2022\Додаток 2.pdf
	C:\Users\kormu\Desktop\9 СЕСІЯ\оновлені Рішення\БЮДЖЕТ 2022\Додаток 3.pdf
	C:\Users\kormu\Desktop\9 СЕСІЯ\оновлені Рішення\БЮДЖЕТ 2022\додаток 4.pdf

