
рIшЕння

Про районний бюджет Бучанського району на 2022 piK

10325200000

(код бюджету)

Вiдповiдно до пункту 17 частини 1 cTaTTi 43 Закону Украfни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>, Бюджетного кодексу Украiни, враховуючи лист
БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд22.1,|.202I Jф 01 .З-Збl|'786, висновки
постiйноi KoMicii районноТ ради з питань бюджету, фiнансiв та податкiв, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Визначити на 2022 piK
- доходи районного бюджету у cyMi 2 |97 900 гривень, в тому числi доходи

загального фонду 2 |97 900 гривень, доходи спецiального фонду бюджету 0 гривень,
згiдно з додатком l до цього рiшення;

- видатки районного бюджету у cyMi 2 t97 900 гривень, у тому числi видатки
загсLльного фонду районного бюджету в cyMi 21,9'7 900 гривень, видатки спецiального

фонлу районного бюджету 0 гривень, згiдно з додатком 3 до цього рiшення;
- повернення кредитiв до районного бюджету та надання кредитiв з районного

бюджету не передбачаеться, згiдно з додатком 4 до цього рiшення;
- профiцит за загальним фондом районного бюджеry не передбачасться згiдно з

додатком 2 до цього рiшення;
- дефiцит за спецiа.гlьним фондом районного бюджету не передбачаеться згiдно

з додатком 2 до цього рiшення;
- оборотний залишок бюджетних коштiв районного бюджету у розмiрi 11 000

|ривень, що становить 0,5 вiдсотка видаткiв загального фонду районного бюджету,
визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету не передбачений.

2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв
районного бюджету на 2022 piK у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними
програмами згiдно з додатками 3, 4 до цього рiшення.

3. Затверлити на 2022рiкмiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 5 до цього
рiшення.

Вiдповiдно до пункту 7 cTaTTi 108 Бюджетного кодексу УкраТни у мiжсесiйний
перiод районноТ ради збiльшувати (зменшувати) обсяги доходноТ та видатковоi частин

районного бюджсту в разi збiльшення (зменшення) району обсягiв мiжбюджетних
трансфертiв з .Щержавного бюджету УкраiЪи, обласного бюджеry, бюджетiв ОТГ, якi
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входять до Бучанського району за рахунок трансфертiв державного бюджету,
здiйснювати ix розподiл (перерозпOдiл) мiж голOвними рOзпOрядниками коштiв

районного бюджету за погодженням з постiйною комiсiею районноТ ради з питань
бюджету, фiнансiв та податкiв, з подiLльшим затвердженням таких змiн на ceciТ
БучанськоТ районноТ ради.

4. Витрати районного бюджету по розподiлу коштiв бюджету розвитку на
здiйснення заходiв на булiвництво, реконструкцiю i реставрацiю, капiтальний ремонт
об'екгiв виробничоТ, комунiкацiйноТ та соцiальноi iнфраструктури за об'сктами не
передбачасться згiдно з додатком б до цього рiшення.

5. Витрати районного бюджету на реалiзацiю мiсцевих (регiональних)
програм не передбачаються згiдно з додатком 7 до цього рiшення,

6. Установити, що у загчшьному фондi районного бюджету на2022 рiк'

6.1. до доходiв належать надходження, визначенi ст. 64l Бюджетного кодексу
Украiни, та трансферти, визначенi статтями 97,101 Бюджетного кодексу УкраiЪи.

6.2. джерелами формування у частинi фiнансування е вiльний з.tлишок
бюджетних коштiв, визначений пунктом 4 частини першоi cTaTTi 15 Бюджетного
кодексу УкраТни з дотриманням умов, визначених частиною першою cTaTTi 72
Бюджетного кодексу УкраТни.

7. Установити, що джерелами формування спецiа-ltьного фо"ду районного
бюджету на2021 piK:

'7.|.у частинi доходiв е надходження, визначенi ст.б9l Бюджетного кодексу
Украfни;

7 .2.у частинi фiнансування с зilлишок бюджетних коштiв, визначений у пiдпунктi
4 частини першоi cTaTTi 15 Бюджетного кодексу Украiни, а також кошти, що
передаються iз загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку
(спецiального фонду), вiдповiдно до пункту 10 частини першоТ cTaTTi 71 Бюджетного
кодексу Украiни з дотриманням умов, визначених частиною першою cTaTTi 72
Бюджетного кодексу УкраТни.

8. Установити, чоу 2022 рочi кошти, отриманi до спецiального фонду районного
бюджету:

8.1. згiдно з пунктом 1 частини першоi cTaTTi 69l Бюджетного кодексу Украiни
та вiдповiднi зtulишки коштiв спецiального фонду спрямовуються на реалiзацiю
заходiв, визначених частиною другою cTaTTi 7l Бюджетного кодексу УкраiЪи;

8.2. згiдно з пунктом 2 частини першоi статгi 69l Бюджетного кодексу УкраТни
та вiдповiднi залишки коштiв спецiального фонду спрямовуються на видатки,
визначенi статтею 209 Земельного кодексу Украiни;
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8.3. згiдно з пунктом б частини першоТ cTaTTi б91 Бюджетного кодексу Украrни
та вiдповiднi залишки коштiв спецiальнOгo фонду спрямOвуються на реалiзацiю
заходiв, визначених частиною четвертою cTaTTi 13 Бюджетного кодексу Украiни;

8.4. згiдно з пунктом 9 частини першоi cTaTTi 69l Бюджетного кодексу УкраТни
та вiдповiднi залишки коштiв спецiального фонду спрямовуються на заходи, визначенi
надавачами вiдповiдних субвенцiй.

9. Визначити на 2022 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу УкраIни
захищеними видатками районного бюджету видатки загального фоrду за iх
економiчною структурою :

оплату працi працiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну плату;
придбання медикаментiв та перев' язувальних матер iалiв ;

забезпечення продуктами харчування;
оплату комунiLльних послуг та енергоносiiв;
соцiальне забезпечення ;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам;
оплату послуг з охорони комунальних закладiв культури;
оплату енергосервiсу.

10. Вiдповiдно до частини восьмоТ cTaTTi 16 Бюджетного кодексу Украiни в
межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на конкурсних засадах розмiщення
тимчасово вiльних коштiв районного бюджету на депозитних рахунках з пода-пьшим
поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду згiдно з Порядком,
визначеним Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

11. Вiдповiдно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу УкраТни оцимувати у
порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни, позики на покриття касових
розривiв районного бюджету, пов'язаних iз забезпеченням захищених видаткiв
загапьного фонду, в межах поточного бюджетного перiоду за рахунок коштiв единого
казначейського рахуЕку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за
користуванням цими коштами з обов'язковим ik поверненням до кiнця поточного
бюджетного перiоду.

12. Бучанськiй районнiй радi:

|2.|. укJIадати в установленому порядку угоди з управлiнням !ержавноi
казначейськоi служби УкраIни КиТвськоТ областi про отримання короткотермiнових
позичок на покриття тимчасових касових розривiв районного бюджету, пов'язаних iз
забезпеченням захищених видаткiв загального фонду, в першу чергу на оплату працi
працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання
продуктiв харчування та медикаментiв, оплату комунzLпьних послуг та енергоносiIв в
межах поточного бюджетного перiоду за рахунок коштiв единого казначейського
рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими
коштами;
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\2.2. в межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на конкурсних
засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв районного бюджету на депозитних
рахунках згiдно з Порядком, визначеним Кабiнетом MiHicTpiB Украiни;

12.З. ь межах зага-пьного обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною
програмою за загальним та спецiальним фондами районного бюджету за
обГрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштiв здiйснювати
перерозподiл бюджетних асигнувань, затверджених у розписi районного бюджету та
кошторисах, в розрiзi економiчноТ класифiкацiТ видаткiв бюджету;

12.4. погоджувати подання на пов9рн9ння помилково або надмiру зарахованих
до бюджету району платежiв з вiдповiдних бюджетних paxyнKiB для зарахування
надходжень, вiдкритих в органах Казначейства;

l2.5. здiйснювати пiдкрiплення коштами з вiдповiдних paxyнKiB районного
бюджету для здiйснення повернень помилково та надмiру сплачених платежiв,
вiдповiдно до законодавства,

l3. Головним розпорядникам коштiв районного бюджету забезпечити:

13.1. затвердження паспортiв бюджетних програм протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням;

13.2. здiйснювати управлiння бюджетними коштами у межах встановлених Тм

бюджетних повноважень та оцiнки ефективностi бюджетних програм, забезпечуючи
ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних коштiв, органiзацiю та
координацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачiв
бюджетних коштiв у бюджетному процесi;

13.3. здiйснення контролю за сво€часним поверненням у повному обсязi до
бюджету коштiв, наданих за операцiями з кредитування бюджеry;

13.4. доступнiсть iнформацii про бюджет вiдповiдно до законодавства, а саме:
здiйснення публiчного представлення та публiкацii iнформацii про бюджет за

бюджетними програмами та показниками, бюджетнi призначення щодо яких визначенi
цим рiшенням, вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими MiHicTepcTBoM

фiнансiв Украiни, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортiв бюджетних програм у триденний строк з дня

затвердження таких документiв;
13.5. забезпечення у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну та

теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ, iншi енергоносii,
комунальнi послуги та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, та
укладання договорiв за кожним видом вiдповiдних послуг у межах бюджетних
асигнувань, затверджених у кошторисi.

14. Вiдповiдно до статгi 23 Бюджетного кодексу Украiни у межах зага.пьного
обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштiв
здiйснювати перерозподiл видаткiв бюджету за бюджетними програмами, включаючи
резервний фо"д бюджету, а також збiльшення видаткiв розвитку за рахунок зменшення
iнших видаткiв (окремо за зага.пьним та спецiальним фондами бюджету) у порядку,
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни, за погодженням з постiйною комiсiсю
районноТ ради з питань бюджету, фiнансiв та податкiв з наступним внесенням змiн до
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рiшення про районний бюджет
Бучанськоi районноТ ради.
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та з подaльшим затвердженнrIм таких змiн на cecii

15. Ще рiшення набирае чинностi з 1 сiчня 2022 року.

16. Щодатки 1,,2,З,4,5,6,7 до цього рiшення е його невiд'смною частиною.

1 7. Апарату БучанськоТ районноi ради забезпечити опублiкування цього рiшення
в десятиденний строк з дня його прийняття вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28
Бюджетного кодексу УкраТни.

l8. Iншi положення, що регламентують процес виконання районного бюджету:
18.1. головним розпорядникам коштiв районного бюджету:
- забезпечити утримання чисельностi працiвникiв та здiйснення факгичних

видаткiв на заробiтну плату, вкJIючаючи видатки на премiТ та iншi види заохочень чи
винагород, матерiitльну допомогу, лише в межах фонду заробiтноi плати,
затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв;

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працi
працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством УкраТни

умов оплати працi та розмiру мiнiмальноI заробiтноi плати; на проведення розрахункiв
за електричну та теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та
послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами. Затвердити лiмiти
споживання енергоносiiв у натуральних показниках для кожноi бюджетноi установи.
виходячи з обсягiв вiдповiдних бюджетних асигнувань.

18.2. якщо пiсля прийнятгя рiшення про районний бюджет повноваження щодо
виконання функцiй або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення,
передаеться вiдповiдно до законодавства вiд одного головного розпорядника коштiв
районного бюджету до iншого, дiя бюджетного призначення не припинясться i
застосовусться для виконання тих самих функцiй чи послуг iншому головному
розпоряднику бюджетних коштiв, якому це доручено за процедурою, визначеною
частиною б cTaTTi 2З Бюджетного кодексу Украiни.

19. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
районноi ради з питань бюджету, фiнансiв та податкiв.

Голова ради

м. Буча
21 сiчня 2022року
Ns 186-13-VПI

в.м. дуБАс
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(код бюдхtету)

раriопного бюлжету

10325200000

Додатох 1

до рiшення Бучансьхоi районноТ ради
Про районний бюмет Бучансьхоrо району на 2022 piK
Nq ,l86.13-vlll вiд 21 сlчня 2022 року

доходи
Бучянського райову ша 2022 piK

еш
_vt
\Ф!

Найменування згiдно з Класифiкацiею доходiв бюджеry у тому числi
бюджет розвитку

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення

Частина чистого прибуrку (доходу) державних або комунальних
унiтарних пiдприемств та ii об'€днань, цо вилучасться до

бюмеry, та дивiденди (дохiд), HapaxoBaHi на ахцia
господарських товариств, у статутних капiталах яких €

чиfrого прибуrку Иоходу) комунальних унiтарних пiдприемств та
об'еднань, що вилучаеться до вiдповiдного мiсцевого бюджету

за державну реестрацю речових прав на нерцоме

плата за воднi об"€пи (ix частини), що надаються в
на умовах оревдr Радою MiHicтpiB АвтономноТ

Крим, обласними, районними, КиТвською та
мiськими державними адмiнiстрацiями,

з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на забезпечення
видаткiв районних рад, слрямованих на виконання ii

Заступrlпк голоаrl рад]t в.к. хАхулtн



Додаток 2
до рiшення БучанськоТ районноi рали
Про районний бюджет Бучанського району на 2022 piK
М l86-13-VIII вiд 2l сiчня 2022 року

Фiнансування районного бюлжеry Бучанського району на 2022 piK

I0325200000

Заступник голови ради в.к. хАхулIн

Страница l

l

602000 
,3мiнш 

обсягiв готiвкових коштiв 0

ffi )a2

НаГtпlенування згiдно з Класифiкачiею
фiнансування бюджету



gonaToK 3 

210 piateHHa Kof pailoHHoi paaH 

flpo pakoHmul 6K1a)Ker ErlaHcbKoro pailoHy Ha 2022 piK 

X2 186-13-VIII Bia 21 ciHHH 2022 poKy 

P03II0ALI BHHHTKiB palioHHoro 6ro224ceTy Ha 2022 phc 

10325200000 

(Icon 6ionwerv3 

603 
I IpApoNmol 

Lwww ■palom 

muunciP TR 
(6114)81 	Ii 

MICUCIII. 
61.,,,orrin 

Koa -limos. 
npolpamtiol  
macwommt 

R11.710,1 PI 
rpe...1111.9.11.101 

soctioom 
6.,,Acerin 

Kna 
4,,■neutioliallatoi 

........pi..,i, 

nawriciti la 
rmurry.in. 

I...oz.-6 

Hainnenyeanna ronosnoro po3nopnamina, NOW-6B 
roicrwooro own3,ery/ Bianoninanwroro IIIIKOHaBIAA, 

nainnenynamin (3/0,31oKeTHOf nporpaani 36,1110 3 
131nortow nporpawrow macinkiraurao anna71613 la 

8pcnicrynamin nricuenax 61onawrin 

391'aabilitit dwrIA 
_ 

('neuia.-uoutii 

l'a3om 
ycb01-0 

fillAIMKII 

tiro:Neim11 n). 

3111IX 

'mama; 

a 

POWitan 

,,Y 

yeb010 
y mawy tille.71 

Maaweem 

INBRUMAy 

auMman 

‘7,,AX .080,,,,,  

3 1111% 

nudannai 

imwomay onnara npaui 

KOMyHafIbIli 
nocnyrn ra 
enepronocil 

onnara npaui 

,,,,,yriaribin 
nocnyn, ra 

erwprwrocii 

1 2 3 4 s 6 7 9 0 I1 12 I 14 IS I 0 

0100000 
Brwmancor pakonna paRa 0011b81010 CIOINKaNHP 
IS misclowi o6nac-ri 

2197900,00 2197900,00 1801700,00 2197900,00 

0110000 
6y4wrcenor paironna paAa BOCbM0r0 C1011.1101.0.1 
KIIiI3CbMOI o6nacri 

2197900,00 
2197900,00 1801700,00 

2197900,00 

0100 11,EPWABHE YflPA13111HHFI 2197900,00 2197900,00 1801700,00 2197900,00 

0110150 0150 0111 

Opraniaauiiine, inclaopatauitino-ananirnane ra 
rnarepiwnwo-rentirme 3a6e3nemenrm niruusnocri 
o6nawroi pawl, pafionnol pann, panormor y tnicri 
p8ati (y pall if CTBOpeHHA), MiCbK01, Ce11141111101, 
Cil1laCbK0i pan 

2197900,00 

2197900,00 1801700,00 

2197900,00 

X x I Ycboro 2197900,00 2197900,00 1801700,00 2197900,00 

r0J10BH paati B.K. XAXYJIIH 



Zoaarox 4 

,ao pimemoi Br1m-10,4(0Y pailoHHol pa,an 

Hp° pagolundi 61o,LoKeT ByvaHcbKoro pailoHy Ha 2022 pix 

N2 186-13-VIII Hi.a 21 cimm 2022 poky 

Kpeuurryuaollm patioulloro 61oxiccry y 2022 poui 

10325200000  
6Tnrr-ace.Tvl 
	 rpH 

Ko3 riporpmmoi 
ICMC110141161 
1311,1alldB rra 

Icpeawynn.s,  
micuemx 
6Ecuxeria 

Ko,3 TimoBoi 
nporpaamoi 

ILlaC114/iKall(ii 

eivlancia ra 

Kpentrryamm. 
micuesnx 
6m1Jacerie 

Koa 
Opila.{1011a711,H0i 

macHcbiKattii 
BILIOTKIB Ta 

apetarryBaBB. 
6rozweiy 

HartMeHyBaHHA rOJI0BH0r0 po3nopaaHHaa KOUITIB 

micHeHoro 6HHHaery/ Hi.anoBiaaabHoro 

BHKOHaBilH, HailmeHyBaHHa 61oaacerHoi nporpamm 

3riAtiO 3 litHOBOtO nporpamHolo anacHilaKauleto 

Huaancie -ra icpesainyBainoi sticueBmx 6foroKeTiB 

lialamim wpeiorriB IloBepHemin KpeawriB KpepinTyBamisi, BC1,0F0 

3arambHuri 
(1)0Hil  

crteuianbrmil cl)oHa 

pa3om 
3aranbHHH 

ckoHA 

cneuiaabHHil ODOHA 

pa3om 
3aranbHbaa 

(1)olia 

crieuiaab Hii ckoHa 

pa3om 
ycboro 

B T.q. 

61oxiceT 
p03BHTIcy 

ycboro 

B T.4. 

6HHHaeT 

p031314TKy 

ycboro 

B T..I. 

6romIcer 
po3strray 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3acTymum roamol paall 

(7/ 
B.K. XAXYJILH 

 

  

ef/ 



Додаток 5

до рiшенtrя Буrанськоi районноi раш
Про районпий бюджет Бучанського рйоrrу на 2022 piK

Ns 1 86-13-VШ вiд 2l сiчня 2022 року

Мiжбюджетнi трансферти на 2022 piK
10325200000

(кол бюлжегу)
1. Показtдпси мiжбюджgгню< цансфертiв з iнших бюджегiв

2. Показники мiжбюджgгних трансфертiв iншим бюджgгам

Тайменування трансферry / Найменуванrul бюлжегу - надzвача
мiжбюджgгного цансферry

код
Класифiкачii

доходу
бюджегуi Код

бюджсгу

4l030600 Субвенцiя з державного бюджегу мiсцевим бюхсдетам на

окремих видаткiв районних рад, спрямованих на виконання ix

1,2утомiчислi:

Кол Програмноi
к.пасифiкачii
видаткiв та

кредшryвашrя
мiсцевого

бюлжегу/кол
бюджеry

код Типовоi
програмноi

класифiкацii
видаткiв та

кредитуванЕя
мiсцевого
бюджегу

Наймонуванllя тршrсферry/ Найменування
бюлжегу - отимувача мiжбюджgгного

трансферry
Усього

l 2 3 4

1.Трансферти iз загального фонду бюджету
найменчванrrя mансферту l
Наймеrryвання бюджету'l
Найменування бюджегу 2

2.Трансферти iз спецiального фонду бюджету
найменчванrrя mансфеотч l
Найменування бюджету l
Найменування бюджету 2

х х УСЬОГО за роздiлами 1, 2 у ToMt числt:

х х 3ага,rьний фонд
х х Спецiальний фонд ./

зrсryпппкго.llовнрrдrп 

О
в.к. хАхулllt

Усього

1 _,

l.тпансфеоти до загального фондч бюджету

1 297 900.00

наймеrтчвання mансфеоrv 1

найменчванrrя бюджсгч l
Наймеrryвання бюджsту

х 11

х lагапьний lhонп l 297 900.00
х онл



goaaToK 6 
ao piweHHK BymaHcbKoI paIloHHoi pa,all 

IIpo partoHHHil 6abaaceb ByHaHcbKro pailoHy Ha 2022 piK 

N2 186-13-VIII Bia 21 ci‘tha 2022 poKy 

P03110Bia KOHITiB 610BBCCTy p03BHTKy pailoHnoro 6loppiceTy BytiaHcmcoro pailoHy Ha 3girICHeHHH 3axogis Ha 6yakanuATHo, peKoHeTpytalim i pecTaspauho, KalliTaabHHil 

pemoHT 06'ocriiia HHpo6HHqoi", KomylliKauirmoir Ta couia.abHoir imppacTpyKTypH 3a 06'm-1-awl y2022 pouki 

10325200000 

(KO 6I0,EI)KeTy) 
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KpeauTyKama 

micuemx 
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KpeallTyBaHHK 
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HarimeHyBaHHK CO.TIOBHOI-0 
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BlIKOliaBLIA. HarnviellyKaHHK 
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THTIOB010 nporpamHolo 
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HartmeHyBanHa o6'erra 6yaisHHHTBa/ 
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BHA 6yaiKenbunx po6iT, y T.4. npoemau 

p060TH 

3araabna 

TpIlBaJliCTI, 
_ 	. 
oymBHHLITBa 
, 	. 
km HoHaTKy 

i 
aasepmenHa) 

_ 

3araabHa 
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06'eKTa, 

rpHeenb 

PieeHb 

BHKOHaHHA 

po6iT Ha 

noHaToK 

6abaweTHoro 

nepioay, % 

06cKr FmaaTKIK 

61aLpKeTy 

p03BIITKy, 5IKi 

CIINIMOBylOTbefl 

Ha 6y,TAIBHHLITBO 

o6'acra y 

6FoaaceTHomy 

nepiaai, rpHBeilb 

PiKelm 

TOTOBHOCTi 

o6'eb-ra Ha 

KiHeub 

6}ozoKenboro 

nepioay, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,00 

0,0 

X X X YCb0F0 X 	o X X 0,00 X 

3aCT3THHHK rOBOBH paw B.K. XAXYJI1H 

 



itooaroK 7 

o piuleono Eriaochooi paroomoi pool, 

Flpo pail0000rt 6ouorer BriaochKoro partooy ula 2022 pik 
NT 186-13-V111 6,R 21 	2022 poKy 

P03110,EldUl HuTpaT paijoimoro 6ioaaceTy Ha peaahanyho MiCIMMIX /perioHaahHHx Hporpam y 2022 poili 

10325200000 

(Koo. 6rooxelY) 

(ma) 

K03 flporpanacoi 
anaciuNicauri 
11341aaTKill TA 

apecurryaama 
mieueetro 
61comeTy 
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Taal:moil 

nporpamicof
ocaacalUxatt 
iii BlialiTICIB 

Ta 

icpeuirryaaa 
Ha 

micueaoro 
5oolocery 

Kum 
..... 	. 
wymeuancau 

bad 

pcoacmphcaufi 
1311aaTICia Ta 

apeturryaamc 
a 6furoaery 

Haameayaamut rouoaxoro posnopsuunoca KOUITia 
micueBoro 6locoarry/ BiarlOBUlallbH0r0 BUKOHal31311, 

HariMeHyBaHINSI 61cougemoi nporpama 3r1Atil0 3 T111108010 

nporpamacoo auacwithcauicio HapaTkia Ta xperurryeamul 
micueaoro 6uclacery 
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jaTil ra oomep 
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32TBepa3KCHO 

micueoy 
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nporpamy 
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Cileuianbmul iticauk 

ychoro 
y romy .1111CJIi 610/ZOCCT 

po3weray 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_ 

-- 

30CryIIHHIC rOJI0BH paAtil 
	

B.K. XAXYJIIH 

624/ 



HOACHIOBAJIMIA 3A1114CKA 

JO npoeKTy paiimmoro 61o,EpKeTy BytiallchKoro pailoHy 
Ha 2022 piK 

M. Byqa 
2022 
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Прiоритети соцiально-економiчного
та культурнOго розвитку БучанськOг0 райOну у zuzz рOцi

OcHoBHi цiлi на 2022 piKz
- сприяння cT€LIIoMy функцiонуванню промислового виробництва;
- забезпечення позитивноТ динамiки розвитку в агропромисловому

комплексi;
- пiдвищення рiвня енергозбереження та ефективностi використання

енергоресурсiв у Bcix сферах господарювання;
- розвиток м€шого та середнього бiзнесу, приватноi iнiцiативи;
- полiпшення екологiчного стану довкiлля;
- пiдвищення та забезпечення соцiальних стандартiв;
- всебiчний розвиток гуманiтарноТ сфери;
- забезпечення наповнюваностi бюджетiв ycix piBHiB.

Прiоритетнi завдання на 2022 piK:

- сприяння процесу функцiонування об'еднаних територiальних громад
на територii Бучанського району;

- затвердження Схеми планування територiТ Бучанського району та
продовження робiт з розробки генераJIьних планiв населених пунктiв району;

- будiвництво, реконструкцiя та капiтальний ремонт закладiв освiти,

установ охорони здоров'я, культури, покращення матерiально-технiчного стану

цих закладiв;
- ремонт дорiг загапьного користування.

Щоходи районного бюджеry
.Щохiдна частина районного бюджету на 2022 piK розроблена на ocнoвi норм

чинного Податкового i Бюджетного кодексiв Украiни вiдповiдно до

рекомендацiй, викJIадених в листi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд

|2.08.2021 ]ф 05 |10-l4-6D5ЗЗ9 про схва_пення Урядом проекту Щержавного

бюджету Украiни на 2022 piK та прогнозу мiсцевого бюджету на 2022-2024

роки.

При прогнозуваннi дохiдноi частини районного бюджету на 2022 piK було

враховано:

. факmuчне вuконання dохidно|часmLlнLl районнuх бюdэюеmiв, якt ввiЙu.шu

do бюdжеmу новосmвореноzо Бучанськоzо районноzо бюdжеmу, за

резульmаmаJчlu 20l9 - 2020 рокu mа I0 лtiсяцiв 202I року.



Плановi показники дохiдноi частини загапьного фо"ду районного
бюджету (без урахування мiжбюджетних трансфертiв) на 20ZZ piK, обрахOВанi З

урахуванням змiн до Бюджетного кодексу Украiни в cyMi 900,0 тис. грн.

В основу розрахункiв доходiв загального фонду районного бюджету на

2О22 piK покладено ocHoBHi прогнознi показники соцiально-економiчного

розвитку району, вимоги cTaTTi 64l Бюджетного кодексу УкраIни.

Показники дохiдноI частини загшIьного фонду районного бюджету (без

трансфертiв) на 2022 piK обрахованi у cyMi 900,0 тис. |ривень зокрема:

Основним джерелом надходжень районного бюджету € неподатковi
надходження, зокрема надходження вiд адмiнiстративного збору за державну

ре€страцiю речових прав на нерухоме майно та ik обтяжень.

Спецiальний фонд

Надходження коштiв до спецiального фо"ду не передбачено.

Мiжбюджетнi трансферти

В доходнiй частинi загального фо"ду районного бюджету на 2022 piK
передбачено мiжбюджетнi трансферти: субвенцiя з державного бюджетУ на
забезпечення окремих видаткiв районних рад, спрямованих на виконання iх
повноважень в cyMi 1 297,9 тис грн.

Найменування доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв
Прогноз на

2022 p,iK

Податок на прибуток пiдприемств та фiнансових установ
комунаJIьноТ власностi 60,0

Частина чистого прибутку (доходу) комун€tльних унiтарних
пiдприемств та iх об'сднань, що вилучасться до вiдповiдного
мiсцевого бюджету

l50,0

Адмiнiстративний збiр за
юридичних осiб, фiзичних
формувань

проведення державноi ресстрацii
осiб - пiдприсмцiв та |ромадських 70,0

Адмiнiстративний збiр за державну реестрацiю речових прав на
нерухоме майно та ix обтяжень

600,0

Орендна плата за воднi об'скти (ik частини), що надаються в

користування на умовах оренди Радою MiHicTpiB Автономноi
Республiки Крим, обласними, районними, КиТвською та
Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями,
мiсцевими радами

20,0
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Загальнi показники бюджсету

полiтики.
плату здiйснено на пiдставi

органiзацiй комунальноТ власностi
соцiальних стандартiв, встановлених

q

В цiлому дохiдна частина районного бюджету становить 2 |97,9 тис.
грн., зокрема доходи заг€шьного фонду 2 l97,9тис. грн., спецiального фонду не

заплановано.

Видатки районного бюджету

При формуваннi районного бюджету на 2022 piK враховано показники
вiдповiдно до Закону Украiни <Про,Щержавний бюджет УкраТнина2022 piK> та
показники, доведенi MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни вiдповiдно до вимог
чинного законодавства та напрямiв бюджетноТ

Розрахунок видаткiв на заробiтну

розрахункiв на фактично зайнятi посади з урахуванням розмiру мiнiмальноТ
заробiтноi плати. Фонд оплати працi працiвникiв бюджетноi сфери установ та

раиону розраховано з урахуванням
Законом Украiни <Про .Щержавний

бюджет Украiни на 2022 piK>, зокрема встановлення мiнiмальноi заробiтноТ
плати в розмiрi 6500 грн. на мiсяць з 01 .01.2022 року ,га 6700 грн. з

01 .l0.2022poKy.
Також, при складаннi районного бюджету враховано iндикативнi

показники, доведенi MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, прогнознi цiни на
енергоносii та тарифiв на оплату комунаJIьних послуг, необхiднiсть
передбачення нових (порiвняно з tIоточним бюджетним перiодом)
першочергових видаткiв, у тому числi тих, що мають перiодичний характер,
необхiднiсть оптимiзацiТ витрат головних розпорядникiв, у тому числi шляхом
концентрацii pecypciB на прiоритетних напрямах дiяльностi, скорочення
непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

В цiлому видаткова частина районного бюджету становить 2l97,9 тис.
грн., зокрема видатки зага_пьного фонду 2 l97,9 тис. грн., видатки спецiального

фонду не планувагIись.

Органи мiсцевого самоврядування

Бучанськiй районнiй радi в районному бюджетi на 2022 piK передбачено
2 |97,9 тис. грн., з них на утримання апарату районноi ради 2 |97,9 тис. грн.
(оплата працi з нарахуваннями - 2 I97,9 тис. грн.).

Начальник вiддiлу фiнансiв Свiтлана ДЦКIВСЬКА


