
ПРОЄКТ 

 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від «   »                          2021р. 

         м. Кременчук 

 

Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік 

(нової редакції) 

 
16310200000 

(код бюджету) 
 

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

самоврядування в Україні», статтями 23, 24 та 78 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 четвертої сесії районної ради восьмого 

скликання від 27 січня 2021 року ,,Про районний бюджет на 2021 рік” (нова 

редакція), згідно з додатками 1 – 4. 

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 – 4 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 

 

 

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 рішення ,,Про внесення змін до показників  

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

 

 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 внесення змін до показників районного бюджету 

на 2021 рік за рахунок зменшення річного обсягу іншої субвенції з місцевого 

бюджету. 

 

1.Підстава розроблення проєкту акта 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України. 

 

2.Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік 

(нової редакції)” зумовлено необхідністю збільшення окремих показників 

районного бюджету за рахунок спрямування коштів від перевиконання дохідної 

частини загального фонду районного бюджету. 

 

3.Суть проєкту акта 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

підготовлено з метою  забезпечення  фінансування найнагальніших питань. 

  

4.Правові аспекти 

 У даній сфері правового регулювання діють: 

-   Бюджетний кодекс України (ст. 23, 24,78). 

-  рішення четвертої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про районний 

бюджет на 2021 рік (нова редакція)” від 27 січня 2021 року. 

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

-   рішення сесії Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2021 № 279. 

- рішення першого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії восьмого 

скликання Пришибської  сільської ради від 17 листопада 2021 року. 

-  рішення шістнадцятої сесії восьмого скликання Козельщинської селищної 

ради від 19 листопада 2021 року. 

-  рішення дванадцятої сесії восьмого скликання Новогалещинської селищної 

ради від 2 грудня 2021 № 2, 3. 
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5.Фінансово-економічне обґрунтування 

Загальний обсяг як дохідної так і видаткової частин загального фонду 

районного бюджету пропонується зменшити за рахунок коштів інших субвенцій 

на суму 122730 грн 99 коп. (додатки № 1-4 до проєкту рішення сесії), а саме:  

зменшити 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 190 900 грн 00 коп. відповідно рішення 

сесії Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2021 № 279; 

збільшити іншу субвенцію виділену Козельщинською селищною радою 

на погашення поточної заборгованості із заробітної плати та  нарахувань на 

оплату праці, яка виникла за період з 01.01.2021 по 02.02.2021 включно 

працівникам Козельщинської центральної районної бібліотеки імені Олеся 

Гончара та закладів культури, які на даний час звільнені з займаних посад 

Козельщинською селищною радою, по КТПКВКМБ 0214030 “Забезпечення 

діяльності  бібліотек”  в  сумі  45112  грн. 79 коп.,  в  тому числі: по  КЕКВ  2111 

“Заробітна плата” в сумі 35890 грн. 14 коп., по КЕКВ 2120 “Нарахування на 

оплату праці” в сумі 9222 грн. 65 коп., а саме по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”: 

1. Бажан Валентина Володимирівна – 3150 грн. 00 коп.; 2. Жеребило Валентина 

Володимирівна – 7235 грн. 13 коп.; 3. Кібальнік Лідія Олексіївна – 7579 грн. 66 

коп.; 4. Золотарьова Ганна Григорівна – 3300 грн. 00 коп.; 5. Литовченко Тамара 

Іванівна – 6683 грн. 56 коп.; 6. Крилова Надія Миколаївна – 4765 грн. 07 коп.;     

7. Маркович Лариса Олександрівна – 3176 грн. 72 коп.; 

збільшити іншу субвенцію виділену з Новогалещинської селищної ради 

на погашення поточної заборгованості із виплати заробітної плати з 

нарахуваннями, яка виникла за період з 01.01.2021 по 15.02.2021 включно, 

працівнику Козельщинської центральної районної бібліотеки імені Олеся 

Гончара Безуглій Валентині Іванівні, яка звільнена 15.02.2021 року за власним 

бажанням, згідно поданої заяви, в сумі 16956 грн. 22 коп.;                                                                                                                                                                                                                                 

збільшити іншу субвенцію, виділену Пришибською сільською 

територіальною громадою для фінансової підтримки статутної діяльності 

Кременчуцької районної організації ветеранів в сумі 6100 грн.  

 

 6.Прогноз впливу 

 Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання ,,Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік” 

(нової редакції) враховує потреби вирішення важливих питань. 

 

7.Позиція заінтересованих сторін 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік” не потребує 

проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 
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8.Громадське обговорення 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

буде оприлюднено на офіційному сайті районної ради. 

 

9.Позиція заінтересованих органів 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10.Запобігання дискримінації 

У проєкті рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

11.Запобігання корупції 

 У проєкті рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

12.Прогноз результатів 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання ,,Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)” 

сприятиме вирішенню найнагальніших питань значення району. 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації     Тетяна ВОРОНА 



Додаток 1

до рішення дев'ятої позачергової сесії Кременчуцької

районної ради восьмого скликання

від " __ " ___________ 2021 року

"Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2021 рік"(нової редакції)

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -122 730,99 -122 730,99

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
-122 730,99 -122 730,99

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -122 730,99 -122 730,99

Разом доходів -122 730,99 -122 730,99

Заступник голови Кременчуцької районної ради                                     Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Зміни доходів районного  бюджету на 2021 рік

16310200000

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
0200000 Кременчуцька районна державна адміністрація 62069,01 62069,01 49788,68 62 069,01

0210000 Кременчуцька районна державна адміністрація 62069,01 62069,01 49788,68 62 069,01

0214000 4000 Культура і мистецтво 62069,01 62069,01 49788,68 62 069,01

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 62069,01 62 069,01 49 788,68

0800000
Управління  соціального захисту населення Кременчуцької 

райдержадміністрації
-184800,00 -184800,00 -184800,00

0810000
Управління  соціального захисту населення Кременчуцької 

райдержадміністрації
-184800,00 -184800,00 -184800,00

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -184800,00 -184800,00 -184800,00

0813060 3060 1070
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
-190900,00 -190900,00 -190900,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням  

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

6100,00 6100,00 6100,00

-122730,99 -122730,99 49788,68 0,00 -122730,99

Заступник голови Кременчуцької районної ради                                                                                                                                            

видатки розвитку

Всього видатків

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
усього

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

Додаток 2

до рішення дев'ятої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання          

від   "     "                  2021 року

„Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік”  (нової 

редакції)

Зміни розподілу

видатків районного бюджету на 2021 рік

16310200000

(код бюджету)



                                                                 Додаток 3

                                                                                                     

до рішення дев'ятої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання

                                                                                                                                       від "    "                         2021 року

                                                                                                                                    "Про внесення змін до показників районного 

бюджету на 2021 рік"(нової редакції)

1 2 3

41053900 I. Інші субвенції з місцевого бюджету- всього -122 730,99

в тому числі на:

санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії, в санаторно-курортних 

закладах, розташованих на території Полтавської області

-190 900,00

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області -190 900,00

фінансову підтримку  статутної діяльності районної організації ветеранів 6 100,00

16509000000 Бюджет Пришибської сільської територіальної громади 6 100,00

на погашення поточної заборгованості із заробітної плати та нарахувань на 

оплату праці, яка виникла за період з 01.01.2021 по 02.02.2021 включно 

працівникам Козельщинської центральної районної бібліотеки імені Олеся 

Гончара та закладів культури, які на даний час звільнені з займаних посад 

Козельщинською селищною радою 

45 112,79

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної територіальної громади 45 112,79

на погашення поточної заборгованості із заробітної плати з нарахуваннями, яка 

виникла за період з 01.01.2021 по 15.02.2021 включно працівнику 

Козельщинської центральної районної бібліотеки імені Олеся Гончара Безуглій 

Валентині Іванівні, яка звільнена 15.02.2021 року за власним бажанням, згідно 

поданої заяви 

16 956,22

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади 16956,22

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: -122 730,99

Х
загальний фонд -122 730,99

Х спеціальний фонд

Заступник голови районної ради                                                                                                                                               Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

I.Трансферти до загального фонду бюджету

II.Трансферти до спеціального фонду бюджету

Міжбюджетні трансферти на 2021 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



(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0800000
Управління  соціального захисту населення 

Кременчуцької райдержадміністрації
-184 800,00 -184 800,00

0810000
Управління  соціального захисту населення 

Кременчуцької райдержадміністрації
-184 800,00 -184 800,00

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -184 800,00 -184 800,00

0813060 3060 1070
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Районна Комплексна програма соціального 

захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2021 рік

Рішення 3 сесії 8 

скликання від 

24.12.2020 року

-190 900,00 -190 900,00

О813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

Районна Комплексна програма соціального 

захисту ветеранів війни на 2021-2023 роки

Рішення 3 сесії 8 

скликання від 

24.12.2020 року

6 100,00 6 100,00

Всього -184 800,00 -184 800,00

Заступник голови Кременчуцької районної ради Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ

Назва головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків  та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 4

до рішення дев'ятої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради          восьмого 

скликання        

від "     "                  2021 року

,,Про внесення змін до показників районного 

бюджету на 2021 рік” (нової редакції)

Зміни розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

16310200000

(код бюджету)                                                                                                                                      

Код 

Програмної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету
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