
                                                                 
 

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(ХХXVІ сесія VІ  скликання) 

 
20.02.2015    м.Кривий Ріг                                                                  № 343    
 

⌐                                               ¬     

Про внесення змін та доповнень до 

рішення районної  у місті ради від 

30.12.2014 № 330 «Про районний 

у місті бюджет на 2015 рік» 

 

 

На виконання рішення Криворізької міської ради від 31.01.2015 № 3276 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 № 3152 «Про 

міський бюджет на 2015 рік», у зв’язку з доведеним обсягом субвенцій з 

державного бюджету, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів 

районного у місті бюджету, з метою погашення кредиторської заборгованості, 

яка виникла на 01.01.2015, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та 

керуючись рішеннями Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про 

обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», 

районна у місті рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1.  Внести  зміни до  рішення районної у місті ради від 30.12.2014 № 330 

«Про  районний у місті бюджет  на  2015 рік», а саме:  

 1.1 замінити: 

 1.1.1 у підпункті 1.1 цифри «18326,7», «17986,9» на «92121,3», «91781,5» 

відповідно; 

 1.1.2 у підпункті 1.2 цифри «18326,7», «17986,9», «339,8» на «92380,4», 

«91968,1», «412,3» відповідно;  

 1.1.3 у пункті 2 цифри «18326,7», «17986,9», «339,8» на «92380,4», 

«91968,1», «412,3» відповідно; 

 1.1.4 у пункті 5 цифру «481,0» на «603,0». 

 1.2 викласти у новій редакції п. 14: 

  «14. Додатки 1-6 цього рішення є його невід’ємною частиною». 

 1.3 викласти у новій редакції  додатки 1-3 (додатки 1-3). 
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 2. Внести доповнення до рішення районної у місті ради від 30.12.2014               

№ 330 «Про  районний у місті бюджет  на  2015 рік», а саме:  

 2.1 доповнити п. 1 підпунктами 1.3 та 1.4: 

 «1.3 профіцит районного у місті бюджету у сумі 72,5 тис. грн., у тому 

числі загального фонду районного у місті бюджету 72,5 тис. грн. (додаток 5); 

 1.4 дефіцит районного у місті бюджету в сумі 331,6 тис. грн., у тому числі 

загального фонду - 259,1 тис. грн. та спеціального фонду - 72,5 тис. грн. 

(додаток 5).». 

 2.2 доповнити пунктами 15 - 20: 

 «15. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6). 
 

 16. Визначити управління праці та соціального захисту населення 

виконкому районної у місті ради (Писаренко Т.Ф.) головним розпорядником 

коштів щодо фінансування державних соціальних програм за рахунок 

субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та 

обов’язків, визначених ст. 22 Бюджетного кодексу України, згідно з вимогами 

Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про 

затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення 

заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 

рахунок субвенцій з державного бюджету». 
 

 17. Обліковувати Управлінням Державної казначейської служби України 

у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу бюджетні зобов’язання щодо 

виплати субсидій, допомог, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних 

послуг та послуг зв’язку, компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із 

законами України мають право відповідні категорії громадян, незалежно від 

визначених на цю мету бюджетних призначень, відповідно до п. 6 ст. 48 

Бюджетного кодексу України. 
 

 18. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 

2015 рік: 

 18.1 до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного 

кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пп. 12.3.5 ст. 12 

Податкового кодексу України, а також надходження, що входять до складу 

податку на майно, а саме: плата за землю; 
 

 18.2 джерелом формування в частині фінансування є надходження, 

визначені пп. 4 п. 1 ст. 15, пп. 10 п. 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України. 
 

 19. Установити, що джерелом формування спеціального фонду районного 

у місті бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені пп. 6  

п. 1 ст. 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

 

 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

районного у місті бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, 

визначені пп. 10 п. 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України». 
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 2.3 доповнити додатками 5-6 (додатки 4-5). 
 

 3. Пункти 15-16 попередньої редакції рішення районної у місті ради від 

30.12.2014 № 330 «Про  районний у місті бюджет на 2015 рік» вважати 

пунктами 21-22 відповідно. 
 

 4. Управлінню праці та соціального захисту населення, відділу освіти, 

відділу бухгалтерського обліку, відділу культури виконкому районної у місті 

ради (Писаренко Т.Ф., Харчук Н.Ю., Співак С.О., Ігнатова В.В.) внести 

відповідні зміни до районних програм, кошторисів  та планів асигнувань на 

2015 рік. 
 

 5. Затвердити розпорядження голови районної у місті ради                               

від 19.01.2015 № 6-р та від 31.01.2015 № 8-р «Про внесення змін до показників 

районного у місті бюджету на 2015 рік». 
 

          6. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Сабадаш Ж.Ф.) 

забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому 

районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін. 
 
 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної у місті ради з питань планування бюджету та фінансів  

(Левандовський О.П.). 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради      І. Салтовська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


