ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
II сесія VІII скликання

Рішення
Від «24» грудня 2020 року
Про районний бюджет
Харківського району на 2021 рік
(20325200000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Харківська районна рада вирішила:
1. Визначити на 2021 рік:
доходи районного бюджету у сумі 227 000 гривень, у тому числі доходи
загального фонду районного бюджету – 227 000 гривень,згідно з додатком 1 до
цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 227 000 гривень, у тому числі видатки
загального фонду районного бюджету – 227 000 гривень , згідно з додатком 2
до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі
4000 гривень, що становить 1,8 відсотків видатків загального фонду районного
бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.
3. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік до
доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені
статтею 641 Бюджетного кодексу України.
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4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного
бюджету на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71
Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного
кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72
Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені у статтях 691,
70,72 Бюджетного кодексу України.
5. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками районного бюджету видатки загального
фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню ;
поточні трансферти місцевим бюджетам .
6. Дозволити фінансовому управлінню Харківської районної державної
адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово
вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням
таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16
Бюджетного кодексу України.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право Харківській районній державній адміністрації в особі начальника
фінансового управління Харківської районної державної адміністрації
отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на
покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання
норм Бюджетного кодексу України:
8.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням.
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8.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
8.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін,
визначені бюджетним законодавством, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
8.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань,
установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів,
ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років,
узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких
зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної
плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії
розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним
фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими
заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім
захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
8.5. 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.
9. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи
видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання
бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
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10. Надати право районній державній адмiнiстрацiї проводити розподіл та
перерозподіл обсягів трансфертів з державного та обласного бюджету
місцевим бюджетам району у період між сесіями Харківської районної ради, за
умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з
наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
11. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право
районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Харківської
районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за
напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за
кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів
Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну
класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів» (зі змінами), за умови погодження з постійною комісією районної
ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний
бюджет.
12. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
14. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу
України забезпечити виконавчому апарату Харківської районної ради.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету районної ради.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

Володимир КАЦУБА

Додаток № 1
до рішення II сесії районної ради
VIІI скликання від 24.12.2020 р.
"Про районний бюджет Харківського району на 2021 рік"

Доходи районного бюджету на 2021 рік
20325200000
( код бюджету)

(грн)

Спеціальний фонд
Код

20000000
22000000
22080000

22080400

Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету

Неподаткові надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном

Усього

Загальний фонд
Усього

у тому числі
бюджет
розвитку
0

227 000

227 000

0

227 000

227 000

0

227 000

227 000

0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності

227 000

227 000

Усього доходів(без урахування міжбюджетних трансфертів)

227 000

227 000

0

0

Разом доходів

227 000

227 000

0

0

Заступник голови районної ради

Роман ШЕЙКА

Додаток № 2

до рішення II сесії районної ради
VIІI скликання від 24.12.2020 р.
"Про районний бюджет Харківського району на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2021 рік
20325200000
( код бюджету)
(грн)
Код Типової
Код Програмної
Код
програмної
класифікації
Функціонально
класифікації
видатків та
ї класифікації
видатків та
кредитування
видатків та
кредитування
місцевого
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету
бюджету

Загальний фонд
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального
виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

Спеціальний фонд

з них
усього

видатки
споживання

оплата праці

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

Разом
видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

0100000

Районна рада ( головний розпорядник)

227 000

227 000

182 735

227 000

0110000

Районна рада ( відповідальний виконавець)

227 000

227 000

182 735

227 000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

227 000

227 000

182 735

227 000

Усього

227 000

227 000

182 735

227 000

0110150

0150

0111

Заступник голови районної ради

Роман ШЕЙКА

Пояснююча записка до рішення
про Харківський районний бюджет на 2021 рік
Районний бюджет сформований відповідно Бюджетного Кодексу
України, відповідно норм Податкового кодексу України на інших діючих
бюджетних та податкових законодавчих актів та Закону України «Про
Державний бюджет України на 2021 рік».
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17липня 2020 року
№807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закону України 3651 «про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування
та районних державних адміністрацій» у зв'язку з утворенням (ліквідацією)
районів, утворився новий Харківський район.
Дохідна частина районного бюджету (без урахування трансфертів) на
2021 рік прогнозується в обсязі 227,0 тис. грн по загальному фонду від
надходження орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
Видатки районного бюджету на 2021 рік складають 227,0 тис. грн.
передбачені лише по головному розпоряднику коштів – районній раді.
Обсяг асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуваннями
становить 227,0 тис. грн., що складає 0,02 % від уточненого плану на 2020
рік. Запропонований обсяг бюджетних призначень не дає можливості
районній раді в повній мірі врегулювати питання, пов’язані із потребою в
заробітній платі, розрахунків за енергоносії та поточним функціонуванням
установи.
Виходячи з фінансової можливості Харківського району на 2021 рік
при формуванні бюджету не були виконані вимоги статті 77 Бюджетного
кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в
асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ та
проведення розрахунків за енергоносії.
Начальник фінансового управління

Яна ІЩЕНКО

