
Пояснювальна до районного бюджету на 2018 рік 

 

На XXXII сесії Генічеської районної ради VII скликання 22 грудня 2017 року 

затверджене рішення про районний бюджет на 2018 рік. 

Формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування 

збалансованих показників місцевих бюджетів, оптимальність витрачання 

бюджетних коштів та збереження виправданої у попередніх роках бюджетної 

практики щодо методик та механізмів обчислення обсягів міжбюджетних 

трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. 

В основу формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, що 

враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів та розрахунку 

міжбюджетних трансфертів на 2018 рік покладено вимоги Бюджетного кодексу 

України (зі змінами). 

Формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2018 рік 

сформовано  відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України  та 

схваленого Верховною Радою України 07 грудня 2017 року Закон України «Про 

Державний бюджет на 2018 рік», листів Міністерства фінансів України від 

01.08.2017 року №05110-14-21/20701, від 19.09.2017 року № 05110-14-21/25184, від 

19.09.2017 року № 05110-14-21/25185. 

Обсяг базової дотація з державного бюджету на Генічеський район визначено 

в сумі 26524,1 тис. грн., медична субвенція – 44058,1 тис. грн., освітня субвенція – 

102623,8 тис. грн., додаткова дотація – 34867,0 тис. грн.,субвенції на виконання 

державних програм соціального захисту населення - 198499,1;                              

інші субвенції – 177,3. План власних і закріплених доходів районного бюджету 

планується затвердити в сумі   82083,7 тис. грн. 

- видатки районного бюджету у сумі 495562,9 тис. грн., у тому числі видатки 

загального фонду районного бюджету 487199,8 тис. грн., видатки спеціального 

фонду районного бюджету 8363,1 тис. грн. 

Розпорядники коштів районного бюджету при формуванні бюджетного запиту 

дотримувалися забезпечення в першочерговому порядку потреб 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. 

Передбачено ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

Порівняльна таблиця доходів районного бюджету 

                  тис.грн. 

Найменування 
на 2017 

рік 

на 2018 

рік 

відхилення 

сума % 

Доходи 71950,0 82083,7 10133,7 114,1 

Базова дотація, освітня субвенція, 

медична субвенція, додаткова 

дотація  

161683,8 178562,7 16878,9 110,4 

Субвенції з державного бюджету на 

виконання програм соціального 

захисту населення 

133064,1 198499,1 65435 149,2 

Інші субвенція з місцевого  43,8 177,3     133,5 404,8 
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бюджету 

Спецфонд (власні надходження) 6590,0 6729,7    139,7 102,1 

ВСЬОГО 418884,6 495562,9 76678,3 118,3 

 

Видатки районного бюджету визначені фінансовим управлінням у 

відповідності з положеннями статей 89 і 91 Бюджетного кодексу України. 

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів 

районного бюджету заплановані в сумі 6729748 гривень. 

Відповідно до пункту 20 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, проводиться розподіл обсягу міжбюджетних 

трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл і 

селищ Генічеського району на утримання установ дошкільної освіти, палаців і 

будинків культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на території 

відповідної місцевої ради, згідно вищенаведеної таблиці:  

 

Найменування бюджетів 

Обсяг субвенції з районного 

бюджету місцевій раді на 

утримання установ, грн. 

Новоолексіївський 6706480 

Партизанський 2065150 

Новогригорівський 1175190 

Новодмитрівський 109340 

Новоіванівський 271160 

Озерянський 227780 

Павлівський 606830 

Петрівський 924720 

Плавський 464180 

Привільнянський 927190 

Рівненський 1240480 

Сокологірненський 576240 

Стокопанський 477860 

Стрілківський 1126320 

Фрунзенський 245140 

Червонський  937070 

Чонгарський 2119850 

Щасливцівський 175240 

Щорсівський 123780 

ВСЬОГО 2050000 

 

Розмір оборотної касової готівки районного бюджету на 2018 рік 

пропонується залишити на рівні 2017 року і встановити відповідно до пункту 3 
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статті 14-1 Бюджетного кодексу України у розмірі 1,0 млн. грн., і є частиною 

залишку коштів на початок планового бюджетного періоду. 

Пропонується розмір резервного фонду районного бюджету відповідно до 

пункту 3 статті 24 Бюджетного кодексу України встановити на рівні  800 тис. грн. 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" 

передбачається мінімальну заробітну плату встановити у 2018 році у місячному 

розмірі з 1 січня - 3723 гривень на місяць, а у погодинному розмірі з 1 січня - 22,41 

гривні, та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у 

розмірі 1762 гривень.  

 

  


