УКРАЇНА
БЕРЕГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
____6-ої___ сесія _VI_ скликання
РІШЕННЯ
« 30 » грудня 2011 року № 149
Про районний бюджет
на 2012 рік
Районна рада в и р і ш и л а:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у
сумі 180 609,7 тис.грн.
Обсяг
доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
178 526,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 2 083,6 тис.грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у
сумі 180 609,7 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 178 292,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 316,9 тис.грн.
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі
130,0 тис. грн. та обсяг надання кредитів з районного бюджету у сумі 130,0 тис.
грн. у 2012 році (додаток № 5).
4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі
233,2 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі
233,2 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).
6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів
районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:
7.1 Дотації вирівнювання районному бюджету в сумі 120 991,6 тис.грн.
7.2. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 1 553 ,8 тис. грн..
7.3 Субвенції у сумі 46 882,8 тис.грн., у тому числі загальний обсяг
субвенцій по загальному фонду – 45 879,5 тис.грн., загальний обсяг субвенції по
спеціальному фонду – 1 003,3 тис. грн., з них за видами:
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по загальному фонду:
7.3.1 субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги
дітям у сумі 40 610,0 тис.грн.;
7.3.2 субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
у сумі 2 234,8 тис.грн.;
7.3.3 субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі
355,4 тис.грн.;
7.3.4 субвенція на надання пільг з послуг зв'язку та 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 1 776,1
тис.грн.;
7.3.5 субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" у сумі 895,3 тис.грн.;
7.3.6 субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 7,9
тис.грн.
по спеціальному фонду:
7.3.7 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах у сумі 1 003,3 тис.грн.;
8. Затвердити показники міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та іншими бюджетами на 2012 рік у сумі 16 634,1 тис.грн. (додаток №
4), у тому числі за видами:
8.1 дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету місцевим
бюджетам – 13 755,0 тис. грн.;
8.2 додаткова дотація з районного бюджету місцевим бюджетам на
вирівнювання фінансової забезпеченості – 981,0 тис. грн.;
8.3 кошти, що надходять до районного бюджету з міських (міст районного
значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів (вилучення) – 639,5
тис. грн.;
8.4 субвенції у сумі 1 258,6 тис.грн., у тому числі загальний обсяг
субвенцій по загальному фонду – 255,3 тис.грн., загальний обсяг субвенції по
спеціальному фонду – 1 003,3 тис. грн., з них за видами:
по загальному фонду:
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8.4.1 субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 75,3 тис.грн.;
8.4.2 субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів –
180,0 тис. грн.;
по спеціальному фонду:
8.4.3 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах у сумі 1 003,3 тис.грн.
9. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у
сумі 59,2 тис.грн..
11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
12. Затвердити перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2012 році у сумі 378,0 тис.грн. (додаток № 8).
Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8,
проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.
13. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною
комісією районної ради з питань бюджету у міжсесійний період приводити у
відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки,
кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом
2012 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного
бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих
обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт,
відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими
рішеннями та рішеннями місцевих рад.
14. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл
здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань
від
надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком
№ 4 до цього рішення. Встановити, що суми недоодержаної дотації вирівнювання з
районного бюджету бюджетам сіл перераховуються у повних обсягах,
затверджених у бюджетах на рік, органами Державного казначейства на підставі
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платіжних доручень фінансового управління за рахунок загального фонду району в
термін до 26-го грудня 2012 року.
15. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право
начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань бюджету розміщення тимчасово
вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
16. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право
райдержадміністрації отримувати:
16.1 позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;
16.2 середньострокові позики на суми невиконання у відповідному
звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2012 рік,
що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та
передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012
рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків
за користування цими коштами.
17. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. При прийнятті рішення щодо спрямування вільного залишку на початок
року по районному бюджету, з дотриманням вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного
кодексу України, передбачити субвенцію на виконання програм соціально –
економічного розвитку з метою реалізації «Районної програми посилення боротьби
з нелегальною міграцією» та «Програми захисту конституційних прав і свобод
громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян».
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету.

Голова районної ради

А.А.Бігарі
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