
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(тридцять шоста сесія шостого скликання) 

РІШЕННЯ 

від "21 " жовтня 2015р. 
м. Кременчук 

Про затвердження звіту 
про виконання районного 
бюджету за 9 місяців 2015 року 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні" , статтею 80 Бюджетного кодексу України та беручи 
до уваги висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, 
приватизації та підприємницької діяльності 

районна рада вирішила: 

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 
року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 120 880 409 
грн. (з них по загальному фонду 117 715 634 грн., по спеціальному фонду -
З 164 775 грн.) та по видатках з кредитуванням у сумі 113 108 249 грн. (з них: 
по загальному фонду - 109 229 531 грн. та по спеціальному з кредитуванням -
З 878 718 грн.), згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, приватизації та підприємницької діяльності. 

ГОЛОВА 
РАЙОННОЇ РАДИ В.І.СІОРА 



Додаток №1 
до рішення 36 сесії 
районної ради 6 скликання 
від "21" жовтня 2015 р. 

"Про затвердження звіту 
про виконання районного бюджету 
за 9 місяців 2015 року" 

Виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року 

Код ДОХОДИ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД) 

Затверджений 
план на 9 

місяців 2015 
року 3 

урахуванням 
внесених змін 

Виконано за 9 
місяців 2015 

року 
% виконання 

10000000 Податкові надходження 12 162 800 13 612 307 111,9 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 12 162 800 13 612 307 111,9 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12 162 800 13 612 307 111,9 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 10 648 300 11 491 644 107,9 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 116 300 1 410 320 126,3 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 
за результатами річного декларування 398 200 710 343 178,4 

20000000 Неподаткові надходження - 18 955 0,0 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 51 0,0 
21080000 Інші надходження 51 0,0 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 51 0,0 
24000000 Інші неподаткові надходження 18 904 0,0 
24060000 Інші надходження 18 904 0,0 
24060300 Інші надходження 18 904 0,0 
40000000 Офіційні трансферти 101 606 768 104 084 372 102,4 
41000000 Від органів державного управління 101 606 768 104 084 372 102,4 
41020000 Дотації 10 303 500 12 238 700 118,8 
41020100 Базова дотація 8 583 400 8 583 400 100,0 
41020600 Стабілізаційна дотація 1 935 200 
41020900 Ішні додаткові дотації 1 720 100 1 720 100 100,0 
41030000 Субвенції 91 303 268 91 845 672 100,6 

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу 29 054 659 29 054 659 100,0 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 14 392 605 14 392 605 100,0 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) , на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з 
відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 562 032 429 169 76,4 

41031000 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 320 922 320 922 100,0 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25 808 900 26 231 200 101,6 
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 997 900 19 251 200 101,3 
41035000 Інші субвенції 1 024 460 1 024 460 100,0 

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надані соціальні послуги у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" 956 890 956 557 100,0 

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 184 900 184 900 100,0 

Всього(без рахування трансфертів) 12 162 800 13 631 262 112,1 

Всього 113 769 568 117 715 634 103,5 



Код Спеціальний фонд 

Затверджений 
план на 9 місяців 

2015 рокуз 
урахуванням 
внесених змін 

Виконано за 9 
місяців 2015 

року 
% виконання 

20000000 Неподаткові надходження 955 800 2 699 775 282,5 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 163 523 0,0 

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 163 523 0,0 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 955 800 2 536 252 265,4 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 955 800 1 162 479 121,6 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 640 425 663 591 103,6 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 311 625 432 249 138,7 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна) 3 750 66 639 1777,0 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1 373 773 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 1 364 773 

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, в тому числі заходів з відчудження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об"єктів нерухомого 
майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних 
осіб 9 000 

40000000 Офіційні трансферти 465 000 465 000 100,0 
41000000 Від органів державного управління 465 000 465 000 100,0 
41030000 Субвенції 465 000 465 000 100,0 
41035000 Інші субвенції 465 000 465 000 100,0 

Всього спеці альний фонд (без урахування трансфертів) 955 800 2 699 775 282,5 

Всього спеці зонд 1 420 800 3 164 775 222,7 

Разом загаль ний + спеціальний фонд (без урахування трансфертів) 13 118 600 16 331 037 124,5 

Разом загаль ний + спеціальний фонд 115 190 368 120 880 409 104,9 

Код В И Д А Т К И 

Затверджений 
план на 9 місяців 

2015 року з 
урахуванням 
внесених змін 

Виконано за 9 
місяців 2015 

року 
% виконання 

010000 Державне управління 973 200 808 954 83,1 
010116 Органи місцевого самоврядування 973 200 808 954 83,1 
070000 Освіта 33 145 910 29 985 171 90,5 
080000 Охорона здоров"я 22 039 548 21 448 182 97,3 
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 47 910 857 47 814 059 99,8 

090201 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', 
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

3 928 167 3 914 257 99,6 

090202 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', 
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу 

142 677 142 677 100,0 

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України ' Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій 
або є пенсіонерами 

36 980 13 739 37,2 



090204 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за 
віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки 
України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих 
у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на 
житлово-комунальні послуги 

208 878 208 292 99,7 

090205 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за 
віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під 
час виконання службових обов'язків, дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих 
у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого 
палива 

2 472 2 472 100,0 

090207 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги 

384 208 382 376 99,5 

090208 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги 

6 194 6 194 100,0 

090209 

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 

400 213 53,3 

090210 

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України Про захист 
рослин', громадянам, передбачені пунктом і" частини першої статті 
77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 
29 Закону України 'Про культуру', частиною другою статті ЗО Закону 
України Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України 'Про освіту', на 
безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 

761 836 761 506 100,0 

090211 

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України Про захист 
рослин', громадянам, передбачені пунктом Т частини першої статті 
77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 
29 Закону України Про культуру', частиною другою статті ЗО Закону 
України Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України Про освіту', на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива 

17 333 17 333 100,0 

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку 82 032 73 089 89,1 

090215 

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та 
прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє 
або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні 
послуги 

396 447 394 769 99,6 

090216 

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та 
прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє 
або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива 
та скрапленого газу 

25 360 25 360 100,0 

090302 Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами 232 992 232 992 100,0 

090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 225 212 225 212 100,0 

090304 Одноразова допомога при народженні дитини 14 529 708 14 529 708 100,0 
090305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 1 058 433 1 058 433 100,0 
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 3 096 670 3 096 670 100,0 

090307 Тимчасова державна допомога дітям 296 203 296 203 100,0 



090308 Допомога при усиновленні дитини 67 190 67 190 100,0 

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям 5 924 725 5 924 725 100,0 

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 

8 616 207 8616 114 100,0 

090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

126 886 126 886 100,0 

090407 
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг 
газопостачання, центрального опалення та централізованого 
постачання гарячої води 

96 862 96 862 100,0 

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 140 669 124 082 88,2 

090413 Допомога на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного 
розладу 

484 315 484 315 100,0 

091101 Утримання центрів соціальної служби для сім"ї, дітей та молоді 305 760 301 227 98,5 

091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 84 000 81 235 96,7 

091204 Територіальний центр та відділення соціальної допомоги на дому 3 318 810 3 299 334 99,4 

091205 

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 

134 820 134 173 99,5 

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів ВВв 39 200 37 210 94,9 

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям 
інвалідам 3 139 211 3 139 211 100,0 

110000 Культура і мистецтво 2 036 200 1 960 859 96,3 
110201 Бібліотеки 1 516 000 1 497 755 98,8 
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 520 200 463 104 89,0 
130000 Фізична культура і спорт 377 400 370 379 98,1 

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та 
інформатика 392 620 326 674 83,2 

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремих 
категорій громадян 350 146 288 904 82,5 

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті 42 474 37 770 88,9 

200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 77 595 73 715 95,0 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 36 000 28 746 79,9 

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 36 000 28 746 79,9 

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 538 560 200 201 37,2 

250102 Резервний фонд 331 500 0,0 

250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні 
роки 190 060 188 201 99,0 

250404 Інші видатки 17 000 12 000 70,6 

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 107 527 890 103 016 940 95,8 

250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів 107 209 0,0 

250380 Інші субвенції 6 124 900 6 124 900 100,0 

250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 10 000 10 000 100,0 

250388 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

77 691 77 691 100,0 

Усього міжбюджетних трансфертів: 6 319 800 6 212 591 98,3 

РАЗОМ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 113 847 690 109 229 531 95,9 

В И Д А Т К И С П Е Ц І А Л Ь Н О Г О Ф О Н Д У 

ОЮООО Державне управління 285 000 516 365 181,2 

010116 Органи місцевого самоврядування 285 000 516 365 181,2 

070000 Освіта 577 362 507 231 87,9 

080000 Охорона здоров"я 1 109 100 2 070 962 186,7 

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 350 000 363 386 103,8 

090203 
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України ' Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб 

50 000 15 455 30,9 

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 300 000 347 931 116,0 
110000 Культура і мистецтво ЗО 000 35 059 116,9 

150000 Будівництво 50 000 0 0,0 

150101 Капітальні вкладення 50 000 0 0,0 

200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 62 804 29 688 47,3 

200200 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів 62 804 24 891 39,6 

200600 Збереження природно-заповідного фонду 4 797 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 146 238 328 027 224,3 

250380 Інші субвенції 98 800 98 800 100,0 



250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні 
роки 

47 438 47 438 100,0 

250404 Інші видатки 181 789 

РАЗОМ ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2 610 504 3 850 718 147,5 

Кредитування 28 000 28 000 100,0 

250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам 

28 000 28 000 100,0 

РАЗОМ ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 3 КРЕДИТУВАННЯМ 2 638 504 3 878 718 147,0 

Всього видатків (загальний+спеціальний фонд+ кредитування) 116 486 194 113 108 249 97,1 

Заступник голови районної ради Д.О.Колотієвський 


