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Проект
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
___ сесія ___ скликання

РІШЕННЯ
Від ________ 2011 року

.

№ ___ -VІ

Про внесення змін до рішення
обласної ради від 28 грудня 2010 року
№ 64 -VІ «Про обласний бюджет на 2011 рік»
та додатків до нього (зі змінами)
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року
№ 64-VІ «Про обласний бюджет на 2011 рік» зі змінами, внесеними
рішеннями обласної ради від 17 лютого 2011 року № 83-VІ, від 21 квітня
2011 року № 128-VІ, від 16 червня 2011 року № 185-VІ, від 18 серпня
2011 року № 225-VІ, та відповідно до додатків, виклавши його у новій
редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на
2011 рік у сумі 4037055,1 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі
3794516,9 тис. грн.,
спеціального фонду бюджету – в
сумі
242538,2 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – в сумі 25813,9 тис. грн.
(додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на
2011 рік у сумі 4080896,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету – в сумі 3650538,9 тис. грн. та видатків
спеціального фонду бюджету – в сумі 430357,3 тис. грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та
головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Установити на 2011 рік:
обсяги повернення кредитів до спеціального фонду обласного
бюджету у сумі 1082,1 тис. грн.;
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обсяги надання кредитів з обласного бюджету – в сумі
1682,0 тис.грн., в тому числі: із загального фонду – 550,0 тис.грн., із
спеціального фонду – 1132,0 тис. грн. (додаток 4).
4. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету в
сумі 143428,0 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду
– в сумі 149784,8 тис. грн. та дефіциту загального фонду – в сумі
6356,8 тис. грн.
Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний
залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі
24760,8 тис. грн., з яких спрямовується на видатки загального фонду –
6356,8 тис. грн., на передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду) – 18404,0 тис. грн. (додаток 5).
Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі
168188,8 тис. грн., із них: за рахунок вільного залишку коштів –
18404,0 тис. грн., за рахунок доходів загального фонду – 149784,8 тис. грн.
5. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в
сумі 187869,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в
сумі 168188,8 тис. грн. та залишки коштів спеціального фонду станом на
01.01.2011 – у сумі 19680,2 тис. грн. (додаток 5).
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів
обласного бюджету на 2011 рік у сумі 25000,0 тис. грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік
(додаток 6):
додаткової дотації на забезпечення пальним станцій (відділень)
екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – у сумі
5225,1 тис. грн.;
додаткової дотації на поліпшення умов оплати праці медичних
працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну
форми туберкульозу, – у сумі 284,3 тис.грн.;
субвенцій
бюджетам:

районним,

міським

(міст

обласного

значення)

- на надання пільг та субсидій населенню – в сумі 646267,1 тис. грн.;
- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 1343366,2 тис. грн.;
- 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 23169,1 тис. грн.;
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- на фінансування програм – переможців Всеукраїнського конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – у сумі
104,0 тис. грн.;
- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування
посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних
рад, що потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням строку
повноважень, – у сумі 2127,9 тис. грн.;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів – у сумі 456,6 тис. грн.;
- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у
містах рад для здійснення заходів із виконання спільного із Світовим
банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» – у сумі
2092,3 тис. грн.;
- на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів - у сумі 43263,9 тис.грн.;
- на соціально-економічний розвиток – у сумі 28199,0 тис.грн.;
- районному бюджету Великобурлуцького району на утримання притулку
для дітей – у сумі 663,9 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів
з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі
18309,3 тис. грн.;
- міському бюджету м. Куп'янська для компенсації витрат Куп'янської
центральної міської лікарні на приготування їжі хворим Обласного
протитуберкульозного диспансеру № 5 – у сумі 88,7 тис. грн.;
- районним та міським бюджетам на утримання центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей – у сумі 2507,1 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію
центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького – у сумі
10000,0 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова на капітальний ремонт приміщення
Єдиного дозвільного центру в м. Харкові, за адресою: Червоношкільна
набережна, 26, – у сумі 1000,0 тис. грн.;
- міському
бюджету
м. Харкова
на
фінансову
підтримку
КП «Міськелектротранс» – у сумі 1000,0 тис. грн.;
- інші субвенції районним та міським бюджетам – у сумі 21851,0 тис. грн.,
у тому числі: за рахунок загального фонду – 1213,4 тис. грн. та за рахунок
спеціального фонду – 20637,6 тис. грн.;
субвенції державному бюджету – в сумі 1998,8 тис. грн., у тому
числі: за рахунок загального фонду – 520,0 тис. грн. та за рахунок
спеціального фонду – 1478,8 тис. грн.;
субвенції обласному бюджету Полтавської області на утримання
об’єктів спільного користування (для компенсації витрат Полтавської
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обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як
міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання
спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області) – у
сумі 1200,0 тис. грн.
8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2011 році
буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
9. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на
2011 рік у сумі 2103,3 тис. грн.
Дозволити обласній державній адміністрації використовувати
кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки
шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної
державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії обласної
ради.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального
фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів
акредитації (код 1172).
11. Надати право обласній державній адміністрації в особі
начальника Головного фінансового управління Харківської обласної
державної адміністрації отримувати:
- позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків по загальному фонду обласного
бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29 грудня 2010 року № 1204 «Про затвердження Порядку покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів», в органах Державного
казначейства України;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному
звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного
бюджету, визначених у законі про Державний бюджет України, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1203
«Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим
органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх
погашення», в Міністерстві фінансів України.
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12. Надати право обласній державній адміністрації проводити
перерозподіл між місцевими бюджетами області коштів додаткових
дотацій з державного бюджету, субвенцій з державного бюджету на
допомоги, пільги, субсидії населенню, фінансування ремонту приміщень
управлінь праці та соціального захисту для здійснення заходів з виконання
спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної
допомоги» та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів в межах загального обсягу відповідних
трансфертів.
13. Дозволити Головному фінансовому управлінню Харківської
обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних
рахунках.
14. Головним розпорядникам коштів обласного 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 фізичних обсягах головним розпорядникам
коштів обласного бюджету на 2011 рік (додаток 8).
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
15. Затвердити розподіл коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища і напрями їх використання в
2011 році (додаток 9).
16. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти
на реалізацію окремих програм на загальну суму 71447,9 тис. грн.
(додаток 10).
17. Затвердити перелік об’єктів капітального та поточного ремонту
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що
здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в 2011
році (додаток 11).
18. Установити, що розпорядники коштів обласного бюджету
беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним
фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених
Розробник: Головне фінансове
адміністрації, 705-01-10

управління

Харківської

обласної

державної

6

кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань
минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства
України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,
встановлених рішенням обласної ради про обласний бюджет, 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 по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням
бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення
такої заборгованості.
19. 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.
20. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх
об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину
чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого
рішенням обласної ради від 16.06.2011р. № 186-VI «Про затвердження
Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що
підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності».
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
Комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання подають
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою
звітністю,
складеною
відповідно
до
Положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки,
передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
21. Установити, що до бюджету розвитку обласного бюджету
відповідно до п.6 статті 71 Бюджетного кодексу України зараховується 90
відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до
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розмежування земель державної і комунальної власності та знаходяться в
розпорядженні обласної державної адміністрації.
22. Установити, що кошти цільової субвенції, одержаної з

Державного бюджету України до спеціального фонду обласного бюджету
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла
у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам,
що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, централізовано
перераховуються через головного розпорядника коштів обласного
бюджету – Головне управління житлово-комунального господарства та
розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації – без розподілу
її між бюджетами районів і міст обласного значення, за згодою
відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, на суму фактично проведених розрахунків.
23. Доручити голові обласної ради підписати угоди з відповідними
радами щодо передачі субвенцій з обласного бюджету:
- районному бюджету Великобурлуцького району на утримання
притулку для дітей – у сумі 663,9 тис. грн.;
- районному бюджету Балаклійського району на утримання центру
соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 771,4 тис. грн.;
- районному бюджету Красноградського району на утримання
центру соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 578,6 тис. грн.;
- міському бюджету м. Ізюма на утримання центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей – у сумі 578,6 тис. грн.;
- міському бюджету м. Чугуєва на утримання центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей – у сумі 578,6 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова на комплексну реконструкцію
центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького – у сумі
10000,0 тис. грн.;
- міському бюджету м. Харкова на капітальний ремонт приміщення
Єдиного дозвільного центру в м. Харкові, за адресою: Червоношкільна
набережна, 26 – 1000,0 тис. грн.;
- міському бюджету м. Куп'янська для компенсації витрат
Куп'янської центральної міської лікарні на приготування їжі хворим
Обласного протитуберкульозного диспансеру № 5 – у сумі 88,7 тис. грн.;
- обласному бюджету Полтавської області на утримання об’єктів
спільного користування (для компенсації витрат Полтавської обласної
клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного
спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої
психіатричної допомоги хворим Харківської області) – у сумі
1200,0 тис. грн.;
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та одержання субвенцій в обласний бюджет:
- з міського бюджету м. Харкова на реконструкцію стадіону
обласного спортивного комплексу «Металіст» – у сумі 15700,0 тис. грн.;
- з обласного бюджету Полтавської області на утримання об’єктів
спільного користування для розрахунків з Харківським спеціалізованим
медико-генетичним центром для проведення скринінгу новонароджених
Полтавської області на фенілкетонурію та природжений гіпотиреоз – у
сумі 117,9 тис. грн.;
- з обласного бюджету Сумської області на утримання об’єктів
спільного користування для розрахунків з Харківським спеціалізованим
медико-генетичним центром для проведення скринінгу новонароджених
Сумської області на фенілкетонурію та природжений гіпотиреоз – у сумі
101,0 тис. грн.;
- з обласного бюджету Чернігівської області на утримання об’єктів
спільного користування для розрахунків з Харківським спеціалізованим
медико-генетичним центром для проведення скринінгу новонароджених
Чернігівської області на фенілкетонурію та природжений гіпотиреоз – у
сумі 88,4 тис. грн.;
- з міського бюджету м. Дергачі на завершення будівництва
поліклініки у місті Дергачі (за рахунок субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій) – у сумі 13000,0 тис. грн.
24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету (Немикіна Л.П.).».

Голова обласної ради
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