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(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: 

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року  

з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 1 419 840 грн.       

(з них по загальному фонду — 1 315 751 грн., по спеціальному фонду –                

104 089 грн.) та по видатках у сумі 8 493 329 грн. (з них по загальному фонду –               

8 199 330 грн., по спеціальному фонду – 293 999 грн.), згідно з додатком. 

 
 

     Голова 

районної ради               Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 
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фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації        Тетяна ВОРОНА 
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Заступник голови  

Кременчуцької районної ради          Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  
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Кременчуцької районної ради         Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради         Світлана ГРИНЬ 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації         Олег ЛЄДНІК 
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районної державної адміністрації         Таміла САМБУР 
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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 9 місяців 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 9 місяців 2021 року. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України. 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта 

 

 Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за           

9 місяців 2021 року” зумовлюється дотриманням  встановлених вимог 

законодавства. 

  

3. Суть проєкту акта 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 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  9 місяців 2021 

року”. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

  

  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. 
 

По загальному фонду видаткова частина районного бюджету з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2021 року вцілому 

виконана до уточненого плану на 91,3 %. При плані – 8 981 403 грн., освоєно – 

8 199 330 грн., недоосвоєно — 782 073 грн. 

В розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків до плану 

становить: 

державне управління — 6 724 683 грн. (92,5%); 

освіта — 744 859 грн. (98,1%); 

соціальний захист та соціальне забезпечення — 370 687 грн. (63,8%); 

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 — 7 245 973 грн.; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 294 729 грн. 

 

Заборгованість по захищеним статтям за 9 місяців 2021 року відсутня. 
 

 6. Прогноз впливу 

 

     Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2021 року” враховує виконання районного бюджету за відповідний 

період, згідно звіту  Державної казначейської служби України про виконання 

місцевих бюджетів за 9 місяців 2021 року. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

8. Громадське обговорення 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

буде оприлюднено на офіційному сайті районної ради. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Запобігання дискримінації 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
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11. Запобігання корупції 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” 

відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

12. Прогноз результатів 

 

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

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року” є 

виконанням статті 80 Бюджетного Кодексу України. 

 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації        Тетяна ВОРОНА 

 



16310200000

(код бюджету)

грн.

Код бюджетної 

класифікації
Найменування

Затверджено 

розписом на 9 

місців 2021 року з 

урахуванням змін

 Виконано за 9 

місяців 2021 року

% виконання до 

плану

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження  9 000 600 6,7

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  9 000 600 6,7

11020000 Податок на прибуток підприємств 9 000 600 6,7

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 9 000 600 6,7

20000000 Неподаткові надходження 749 750 865 012 115,4

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  0 31 590 0,0

21080000 Інші надходження  0 31 590 0,0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0 31 590 0,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 748 750 716 022 95,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0 21 676 0,0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 680

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0 19 076 0,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

— підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 

послуг 0 1 920 0,0

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном   748 750 694 346 92,7

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності 748 750 694 346 92,7

24000000 Інші неподаткові надходження 1 000 117 400 11740,0

24060000 Інші надходження 1 000 117 400 11740,0

24060300 Інші надходження 1 000 117 400 11740,0

Усього доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів 758 750 865 612 114,1

40000000 Офіційні трансферти 653 010 450 139 68,9

41000000 Від органів державного управління 653 010 450 139 68,9

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 653 010 450 139 68,9

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 653 010 450 139 68,9

1 411 760 1 315 751 93,2

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

20000000 Неподаткові надходження 0 104 089 0,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 104 089 0,0

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
0 4 540 0,0

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0 99 549 0,0

Усього  доходів спеціального фонду без урахуванням міжбюджетних трансфертів 0 104 089 0,0

Усього  доходів спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів 0 104 089 0,0

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування видатків

Затверджено 

розписом на 9 

місяців 2021 року з 

урахуванням змін

 Виконано за 9 

місяців 2021 року

% виконання до 

плану

0100 Державне управління 7 273 699 6 724 683 92,5

1000 Освіта 758 970 744 859 98,1

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 581 366 370 687 63,8

3060 Оздоровлення громалян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 166 000 0,0

3090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 78 500 42 829 54,6

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 60 925 60 925 100,0

3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 181 841 174 033 95,7

3172 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 1 200 0,0

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 92 900 92 900 100,0

4000 Культура і мистецтво 351 568 343 301 97,6

900201

УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 

(ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД) 8 965 603 8 183 530 91,3

9000 Міжбюджетні трансферти 15 800 15 800 100,0

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року

Усього  доходів загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів

              Додаток 

              до рішення дев'ятої позачергової сесії Кременчуцької

              районної ради восьмого скликання

              від  " __ " ____________  2021 року

              "Про затвердження звіту про виконання  

              районного бюджету за 9 місяців 2021 року" 



9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 15 800 15 800 100,0

900202

УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД) 8 981 403 8 199 330 91,3

900203 УСЬОГО ВИДАТКІВ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД): 8 981 403 8 199 330 91,3

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування видатків

Затверджено 

розписом на 9 

місяців 2021 року з 

урахуванням змін

 Виконано за 9 

місяців 2021 року

% виконання до 

плану

0100 Державне управління 293 999

900201

УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 

(СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД) 0 293 999

900202

УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД) 0 293 999

9000 Міжбюджетні трансферти 0 0

900203 УСЬОГО ВИДАТКІВ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД): 0 293 999

8800 КРЕДИТУВАННЯ 0 0 0,0

8831
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

10 000 10 000 100,0

8832

Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на 

селі -10 000 10 000 -100,0

900202 +

КРЕДИТУВАННЯ

УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД): 0 293 999

900203 + 

КРЕДИТУВАННЯ
УСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД): 0 293 999

                               Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙЗаступник голови Кременчуцької районної ради


