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g Прощавай, 2012-й

Кривий Ріг – кращий. Був, є і буде

Напередодні Нового року відбулася зустріч 
міського голови Юрія Вілкула з громадськістю 
Кривого Рогу. На ній мова йшла про те, чим 
жив Кривбас у 2012 році, які завдання перед 
собою ставив і чого досяг.

– Підбиваючи підсумки 
прожитого року, посилаюся 
лише на об’єктивні цифри і 
факти, – зауважив Юрій Віл-
кул, – і хочу найперше зазна-
чити: нам вдалося не тільки 

виконати все намічене, а й 
значно перевищити плано-
ві показники. Це дало мож-
ливість зміцнити позиції 
Кривого Рогу як лідера се-
ред українських міст по всіх 

основних показниках. Кажу 
про це як президент Асоціа-
ції міст України.

Справді, бюджет 2012 
року в порівнянні з 2011 пе-
ревищено на 222 млн. грн. 
У результаті він склав ре-
кордну цифру – 2,7 млрд. 
грн. Це дало можливість 
спрямувати додаткові ко-
шти на ремонт і будівни-
цтво доріг, реконструкцію 
вулиць, ремонти приміщень 
бюджетних закладів, заку-
півлю медичного обладнан-
ня, на вирішення інших пи-
тань життєдіяльності міста. 
Більш як удвічі зросла інвес-
тиційна складова міського 
бюджету. За 11 місяців 2012 
р. це 157, 9 млн. грн. Така ди-
наміка досягнута вперше за 
багато років. До речі, у допо-
віді міського голови не раз 
звучало слово «вперше». На 
виконання 29 масштабних 
міських програм використа-
но 436 млн. грн., що на 18% 

більше, ніж у попередньому 
році. Зовнішньоекономіч-
ний оборот підприємств 
зріс на 7,5% і прогнозується 
на кінець року в обсязі 6,8 
млрд. доларів США. Обсяг 
реалізованої продукції на кі-
нець року складе 92,3 млрд. 
грн. Це становить 38% від 
загального обсягу виробни-
цтва Дніпропетровської об-
ласті. З різних джерел фінан-
сування в місті освоєно 5,5 
млрд. грн. З них 4,8 млрд. 
інвестовано в основний 
капітал міста. Протягом 
2012 р. зростання виробни-
цтва основних видів про-
дукції на підприємствах 
гірничо-збагачувального 
комплексу Кривбасу скла-
ло 4%. У металургійному – 
6,6%.

Міський голова детально 
спинився на кожному з на-
прямів роботи комуналь-
ного господарства міста, на 
тих позитивних змінах, які 

відбулися протягом року в 
медицині, освіті, культурі, 
спорті, благоустрої Кривого 
Рогу, які, безумовно, помі-
тив кожен житель Кривба-
су. Юрій Вілкул подякував 
криворіжцям за взаєморо-
зуміння, за ініціативність та 
небайдужість до вирішен-
ня міських проблем, за під-
тримку і допомогу у вико-
нанні багатьох соціальних 
програм. На 2013 рік, сказав 
він, заплановано реалізува-
ти 78 масштабних соціаль-

них проектів, які підвищать 
комфортність проживання 
городян, сприятимуть по-
ліпшенню якості життя всіх 
криворіжців.

– Сьогодні не без гордості 
можна сказати, – підкреслив 
Юрій Вілкул, – що Кривий 
Ріг за всіма показниками – 
кращий. Таким він був, є і 
завжди буде.

(Зі звітом Криворізького 
міського голови Юрія Вілкула 
можна буде ознайомитись у 
наступному номері газети).

 Мотрона ПАНОВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Коляда, коляда, юнь у вікна загляда!
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g Прес-конференція

Для нашого міста 2013-й буде роком розвитку
 Наше місто, Дніпропетровщина, як і вся 
Україна, входить у 2013-й рік із бюджетом.  
А нині  прийнятий план соціально-
економічного розвитку Кривого Рогу  
відповідає тим планам, котрі прийняті на 
період з 2011 по 2015 роки. Це зазначив у 
міському прес-центрі на передноворічній 
прес-конференції для криворізьких 
журналістів мер Юрій Вілкул.

Він коротко проінформу-
вав про основні підсумки 
року, що минув. Зокрема, 
про те, що відбулись масш-
табні реконструкції місь-
ких вулиць та проспектів 
Інгулецького, Центрально-
Міського, Жовтневого ра-
йонів, проведено капітальні 
ремонти в багатьох закла-
дах, у тому числі в міському 
академічному театрі імені 
Тараса Шевченка, заверше-
но розчищення річки Сак-
сагань, здійснено газифі-
кацію селищ, відроджено 
парки, відкрито таку бажа-
ну для міста «Льодову аре-
ну». Також придбано сотні 
одиниць медичного облад-
нання, 55 нових сучасних 
автомобілів для медич-
них закладів Кривого Рогу. 
Цими й багатьма іншими 
справами завершився 2012 
рік.

 Міський голова навів 
«медійникам» цифри та 

основні показники стосов-
но 2013 р. та підбив підсум-
ки розвитку Кривого Рогу 
за минулий 2012 рік, бю-
джет якого був затвердже-
ний на рівні 2,7 мільярда 
гривень.

– Це на 222 мільйони біль-
ше, ніж аналогічні показни-
ки 2011 року, – сказав мер. 
– І це рекордний бюджет, 
якого в нашому місті ще не 
приймалось. Більше, ніж 
удвічі виросла інвестиційна 
складова бюджету, і це до-
зволило спрямувати значні 
фінансові ресурси на соці-
ально-економічні об’єкти, 
будівництво, реконструк-
ції, оновлення матеріально-
технічної бази наших закла-
дів та бюджетної сфери. На 
виконання 29 міських про-
грам було виділено на 67,4 
мільйона гривень більше, 
ніж у 2011 році. Успішним 
був рік і для підприємств: 
одночасно з ростом показ-

ників у крупній промис-
ловості, розвивався серед-
ній та малий бізнес. Так, за 
11 місяців розпочали свою 
діяльність понад 2 тисячі 
суб’єктів підприємницької 
діяльності. Створено по-
над 12 тисяч нових робо-
чих місць на криворізьких 
об’єктах бізнесу. Загалом, за 
рахунок усіх джерел фінан-
сування в місті було осво-
єно 5,5 мільярда гривень 
інвестицій. Знаковим став 
між містом і крупними під-
приємствами об’єм інвес-
тицій у рамках договорів. 
Він становить 67,7 мільйо-
на гривень – це кращий по-
казник для нашого міста за 
всі попередні роки. Думаю, 
що таких показників не-
має в жодному іншому місті 
України. Я можу порівняти, 
оскільки в мене, як прези-
дента Асоціації міст Укра-
їни, є доступ до багатьох 
цифр та інформації.

Юрій Вілкул наголосив, 
що співробітництво з та-
кими крупними компанія-
ми та підприємствами, як 
«Метінвест Холдинг», «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг», 
«Євраз – Суха Балка», ВАТ 
«Південний ГЗК» та інши-
ми, дасть можливість у 2013 
році збільшити ресурс і 

спрямувати його на розви-
ток нашого міста. Еконо-
мічні показники наших під-
приємств, за словами мера, 
також виглядають достой-
но. Зовнішньоекономічний 
обіг зріс на 7,5 % і склав 4,7 
мільярда доларів США. Від-
булось і збільшення зарплат 
криворіжців: за 9 місяців 
минулого року її середній 
розмір становив 3531 грив-
ню, а вже за показниками 
12 місяців – 3657. Характер-
но те, що зростання відбу-
лось у всіх сферах. Середня 
зарплата, скажімо, в про-
мисловості – понад 5 тисяч 
гривень. Мер, назвавши 
конкретні цифри бюджету 
міста в соціально-культур-
ній сфері, акцентував, що 
за ними – конкретні прак-
тичні справи. Він розповів 

представникам міських ЗМІ 
й про плани на 2013 рік, по-
відомивши, що в ряді га-
лузей намічено збільшити 
витрати. Зокрема, на освіту 
ця цифра становить 942,7 
мільйона гривень, що на 
170 мільйонів більше розра-
хованих показників Мініс-
терства фінансів України. 
Так само, збільшуватиметь-
ся фінансування охорони 
здоров’я. Серед іншого, за-
куповуватимуться й ноут-
буки для сімейних лікарів. 
Відтак, вони в режимі он-
лайн можуть консультува-
тися зі своїми колегами (у 
тому числі іногородніми) 
щодо діагностування, при-
значення лікування тощо.

Почули «медійники» і про 
інші масштабні плани. Зо-
крема, про те, що на рекон-

струкцію проспекту Карла 
Маркса, площі Визволення 
виділено 11,4 мільйона гри-
вень, будуть реконструю-
ватись стадіон «Металург» 
та багато інших об’єктів. 
Повідомив Ю.Вілкул жур-
налістам і ще одну приємну 
новину: для забезпечення 
більшої відкритості й про-
зорості роботи міськради та 
її виконкому створено відділ 
преси та інформації.

– Думаю, що для вас це 
буде більш зручно, – зазна-
чив він у кінці спілкування 
з журналістами. – І ви отри-
муватимете повнішу, опе-
ративнішу та ще якіснішу 
інформацію. Від усієї душі 
вітаю всіх вас з новорічни-
ми святами, бажаю здоров’я, 
творчого натхнення, успіхів 
і гарного настрою.

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Панорама событий

«Живой звук»: еще один подарок  
для Дома ребенка
Предновогодняя неделя для 
коллектива и воспитанников 
городского Дома ребенка началась с 
праздничного понедельника. У них 
побывал давний друг этого детского 
учреждения – народный депутат 
Украины, председатель Криворожской 
городской организации Партии 
регионов Константин Павлов. 

Он вручил ребятам не только 
множество традиционных ново-
годних подарков. Это посещение 
было связано с продолжением 
внедрения в Доме ребенка со-
временной реабилитационной 
программы для работы с малы-
шами, имеющими проблемы со 
слухом и дефекты речи. С этой 
целью Константин Павлов по-
дарил коллективу уже второй за 
этот год современный ноутбук 
с соответствующим программ-
ным обеспечением.

- Сегодня я от души поздрав-
ляю коллектив Дома ребенка с 
наступающим Новым годом и 
желаю, чтобы то благородное 
дело, которым он занят, при-
носило настоящую радость, - 
сказал Константин Павлов. – В 
преддверии новогодних дней 
наши однопартийцы, предста-
вители молодежного крыла Пар-
тии регионов посещают детские 
дома, интернаты и школы горо-
да – поздравляют ребят, вручают 
подарки. И мне очень приятно 
снова навестить Дом ребенка, 
пообщаться с его маленькими 

жителями и за-
мечательными 
специалистами. 
Благодаря их 
усилиям, мы успешно внедряем 
в Доме ребенка реабилитацион-
ную компьютерную технологию, 
подобной которой нет в других 
детских учреждениях Кривого 
Рога.

- В апреле этого года, когда 
Константин Юрьевич приоб-
рел для нас первый ноутбук, мы 
начали освоение этого нового 
дела, - отметила главный врач 
Дома ребенка Елена Матвеен-
ко. – Сотрудники были обуче-
ны программе биологической 
обратной связи «Живой звук». 
Она позволяет обучать детей с 
дефектами речи и нарушенным 
слухом. И сегодня, при под-
держке Константина Павлова, 
мы имеем возможность расши-
рить рамки применения этой 
программы. Теперь будет обо-
рудовано еще одно рабочее ме-
сто специалиста, который будет 
заниматься с такими особенны-
ми детьми. Причем, продолжи-

тельное время – сколько пона-
добится в каждом конкретном 
случае, от 3-х месяцев и до года. 
К обучению можно привлечь не 
только воспитанников нашего 
специализированного учрежде-
ния. Теперь есть реальный шанс 
помочь и детям, которые воспи-
тываются в семьях и нуждаются 
в таких реабилитационных за-
нятиях.

За этот своевременный и 
важный подарок Константина 
Павлова сердечно благодарили 
не только взрослые – вместе с 
ним за новый компьютер охот-
но сели ребята, чтобы рассмо-
треть интересную новинку. Она 
действительно поможет детям 
полноценно общаться с окружа-
ющим миром. Константин Пав-
лов отметил: такая помощь бу-
дет расширяться и направляться 
в другие детские учреждения по-
добного профиля.  

Дарья АКУЛОВА.

g Навчилися святкувати?

Медики «швидкої» в новорічні свята  
проблем майже не мали...
Очевидно, що з кожним роком новорічні свята проводимо 
більш цивілізовано.

– Останній день минулого року та пер-
ший нинішнього пройшли нормально для 
нашої служби «103», – говорить головний 
лікар Криворізької міської станції швидкої 
медичної допомоги Анатолій Бійовський. – 
Єдине те, що 1 січня вже нинішнього року 
викликів було зафіксовано на 100 більше, 
ніж зазвичай (у середньому це 750). Що 
відрадно: не було жодних отруєнь після но-
ворічних святкувань. В усякому разі, до нас 
таких викликів не надходило жодного. Але, 
на жаль, є потерпілі після використання пі-
ротехнічних засобів. Так, зафіксовано 4 не-
щасних випадки, із них 3 – з потерпілими, 
які лікувались амбулаторно. Зокрема, один 

чоловік мав рану надбрівної дуги, тобто 
біля ока, жінка після вибуху мала травми 
стегна. Ще один чоловік необачно стрі-
ляв із петарди: у нього вона розірвалась у 
руках. Як наслідок – важкі опіки рук. Тож 
його було доставлено в «тисячку». І вже 
зовсім не пощастило 47-річному чоловіку: 
петарда вцілила йому прямісінько в лоб. 
Медпрацівники «швидкої» зафіксували в 
нього клінічні опіки першого ступеня обох 
повік та гематому. Тож потерпілого доста-
вили до очного центру 4-ї міськлікарні. В 
усьому іншому – нормально, медпраців-
ники нашої служби провели ці дні в звич-
ному робочому режимі.

Віталій ТКАЧУК.   

g Справи комунальні 

Чотири управителі замість одного ЖЕКу
Відбулося офіційне оприлюднення результатів конкурсу на 
право управління будинків Жовтневого району, свого часу 
оголошеного управлінням благоустрою та житлової політики 
виконкому міськради. 

До останнього часу управителем багато-
поверхових будинків найбільшого за пло-
щею району міста було КП «ЖЕО №31». Як 
нагадав начальник означеного управління 
Олександр Катриченко, на конкурс було ви-
ставлено багатоповерхівки, поділені за те-
риторіальним принципом на чотири окремі 
об’єкти. 

За результатами розгляду конкурсної 
комісії, переможцем на першому об’єкті 
– житломасив 44-го кварталу та 20-го 
Партз’їзду – стало підприємство «Дом-
Ком». Об’єкт №2 – житломасив Індустрі-
альний – не змінив свого управителя, ним 

як було, так і залишилось підприємство 
«Домініум». Натомість мешканці будинків 
з об’єкту №3 – житломасив Зарічний – по-
знайомляться з новим управителем, яким 
за результатами конкурсу названо підпри-
ємство «УЮТ-2011». Як, зрештою, і жителі 
бульвару Маршала Василевського та жит-
ломасиву 173-го кварталу, яких відтепер 
обслуговуватиме підприємство «Житло-
комцентр». Таким чином, КП «ЖЕО №31», 
яке також брало участь у конкурсі, не ви-
грало в жодній з виставлених номінацій та 
поступилось місцем іншим претендентам 
– комерційним структурам.

Е. МІСЦЕВИЙ. 
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  «Тайно родился еси в вертепе, но небо Тя всем проповеда, якоже уста звезду предлагая, Спасе,  
  и волхвы Ти приведе, верою поклонящеся Тебе: с ними же помилуй нас»

      (Тропарь Навечерия Рождества Христова по 3-й паримии).

Возлюбленные о Господе отцы,  
братия и сестры!

Рождество Христо-
во поистине таинство, 
величайшее из всех та-
инств, до наших дней за-
нимающее центральное 
место в умах великих 
мыслителей мира.

После грехопадения пра-
родителей и осуждения их 
в поте лица возделывать 
землю (Быт. 3, 23) неотъ-
емлемой надеждой челове-
ка, явившейся основой его 
совести, послужило Бо-
жественное Откровение, 
что «семя жены сотрет 
главу змия» (Быт. 3, 15) 
и что грядущий Мессия 
восстановит его перво-
начальный образ. До во-
площения Сына Божия 
совесть и разум челове-
ка в своих возвышенных 
чувствах не переставали 
тосковать, томиться, 
верить и надеяться на 
свое духовное обновление, 
на восстановление союза 
с Творцом. И чем ближе 

становился тот час, тем 
острее ощущалась эта 
потребность. Однако не 
только человек к своему 
Творцу, но и Бог, как Отец 
Любвеобильный, через Бо-
говдохновенных проро-
ков приближал человека к 
этому величайшему та-
инству. Еще при царе мо-
авитском Валаке Валаам 
предсказывал: «Вижу Его, 
но ныне еще нет; зрю Его, 
но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и вос-
стает жезл от Израиля» 
(Чис. 24, 17).

О Рождестве Христа 
Спасителя от Девы с 
особой ясностью проро-
чествовал святой про-
рок Божий Исаия: «Слу-
шайте же, дом Давидов!.. 
Итак Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во 
чреве примет и родит 
Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил» (Ис. 7, 
13-14), и далее: «Ибо мла-

денец родился нам – Сын 
дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Совет-
ник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира» 
(Ис. 9, 6).

Время пришествия в 
мир Мессии возвестил 
пророк Даниил: «Семьде-
сят седмин определены 
для народа твоего и свя-
того города твоего, что-
бы покрыто было престу-
пление, запечатаны были 
грехи и заглажены безза-
кония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и за-
печатаны были видение 
и пророк, и помазан был 
Святый святых» (Дан. 9, 
24), что впоследствии и 
сбылось с поразительной 
точностью предуказан-
ного времени.

Что Христу предсто-
яло родиться в Вифлееме 
Иудейском, читаем в кни-
ге святого пророка Михея: 
«И ты, Вифлеем-Ефра-
фа… из тебя произойдет 
Мне Тот, Который дол-
жен быть Владыкою в Из-
раиле и Которого проис-
хождение из начала, от 
дней вечных» (Мих. 5, 2). И 
много веков спустя, поль-
зуясь несомненной досто-
верностью этого проро-
чества, Ирод-царь послал 
своих воинов в Вифлеем 
убить Богомладенца, но 
промысел Божий не дал 
ему совершить этого ко-
варного злодеяния.

Когда же пришло время 
сбытия всех пророчеств, 
«в шестой же месяц по-
слан был Ангел Гавриил от 

Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к 
Деве… Мария». И вшед к 
Ней Ангел рече: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с 
Тобою… И вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя:  
Иисус. Он будет велик 
и наречется Сыном Все-
вышнего» (Лк. 1, 26-27, 31-
32).

Величайшее событие 
Рождества Христова со-
вершилось, как о нем 
было предречено ветхо-
заветными пророчества-
ми, что теперь неодно-
кратно вспоминается в 
церковных песнопениях, 
прославляющих этот все-
мирный праздник, «небо 
Тя всем проповеда», а в са-
мую святую ночь – «яко-
же уста, звезду предлагая 
Спасе, и волхвы Ти приве-
де, верою поклоняющияся 
Тебе».

Ныне же мы, возлю-
бленные, обретаемся в 
эту святую ночь уже не 
в преддверии чаяния, а в 
храме сбыточного торже-
ства, где люди и небожи-
тели-ангелы объединены 
в царстве Божьего мира 
и любви, «едиными усты» 
вознося хвалебный гимн 
«Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение» (Лк. 2, 14).

Рождество Христово 
– не просто человеческое 
сказание, а вековая исто-
рия Богооткровения, с 
глубоким волнением пере-
житая миром во все века: 
убедительный процесс 
великого благоволения 

Отца Небесного в ниспос-
лании Своего Единородно-
го Сына падшему челове-
честву.

Вот почему Рождество 
Христово, совершившееся 
в убогом вертепе, испол-
нило мир необычайным 
ликованием.

Небесный Творец даро-
вал роду человеческому все 
сокровища земли. Он даже 
ниспослал Своего Еди-
нородного Сына омыть 
Его Пречистою Кровию 
все наши беззакония. Ка-
залось бы, с какой благо-
дарностью и любовью мы 
должны благоговеть перед 
Ним. Но со времени этого 
таинственного события 
мир множество раз пре-
сыщался горем, слезами и 
пролитием человеческой 
крови, а в наши дни – на 
грани угрозы всеобщего ис-
требления, не по причине 
недостатка милости Бо-
жией к человеку, а по пре-
небрежению и презрению 
человека к ней. Иногда с 
болью приходится слы-
шать, что жить по Запо-
ведям Божиим в христи-
анской нравственности: 
сохранять нравственный 
быт семьи, не наносить 
ближнему зла, не захле-
бываться в человеческой 
крови – это скучно и мо-
нотонно. Вот причина 
всех беззаконий, творя 
которые человек влечет 
себя в бездну бед, еще и ви-
нит в этом Бога лишь по-
тому, что ему не хочется 
жить по Его святой воле, 
по закону, который пре-
подан человеку, чтобы на 

земле царил мир и в людях 
благоволение.

Возлюбленные! Кому 
дорог свет Вифлеем-
ской звезды – подобно 
восточным мудрецам, с 
трепетом душевным по-
следуйте ему, он укажет 
вам путь ко спасению, 
которое Отец Небесный 
«уготовал пред лицем 
всех народов» (Лк. 2, 31). 
Кому священно евангель-
ское благословение Бого-
младенца, со упованием 
устрояйте в нем свою 
жизнь, чтобы всё наше 
душевное, прекрасное и 
искреннее принести на 
алтарь служения нашим 
ближним, и это будет 
ценнейшим даром Бого-
младенцу – Христу, от-
давшему Себя Самого 
для нашего общего блага, 
«чтобы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную… и 
чтобы мир был спасен че-
рез Него» (Ин. 3,16-17).

С этими пожеланиями 
молитвенно испрашиваю 
всем вам, возлюбленные, 
небесное благословение и 
великую милость Божию 
в наступающем Новоле-
тии благости Господней.

Да дарует Господь 
Церкви Своей святой бла-
годать и единство, земле 
нашей – мир и благово-
ление, а между людьми — 
добрую волю и братскую 
любовь.

Аминь.

РОЖДЕСТВО  
ХРИСТОВО
2012-2013 гг.

Ефрем, Божией милостию Архиепископ Криворожский и Никопольский.

g Молоде покоління вибирає правову державу

Екологія очима майбутніх юристів
Сьогодні ці 32 дівчат і юнаків ще студен-
ти-третьокурсники Криворізького фа-
культету Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. Більшість з 
них ще тільки пильно придивляються, яку 
галузь юриспруденції обрати в майбутньому. 

Та вже сьогодні з певністю 
можна сказати, що з них ви-
йдуть добрі фахівці. У цьому пе-
реконують та небайдужа пози-
ція, яку демонструють сьогодні 
ці молоді люди, та, зокрема, на-
уково-дослідницький семінар, 
який вони підготували  у рамках 
вивчення екологічного права.

– Коли студенти запросили 
мене взяти участь у семінарі, 
чесно кажучи, не чекала від 
нього чогось для себе особливо 
цікавого, – говорить директор 
Криворізького ботанічного саду 
НАНУ, кандидат біологічних наук 
Антоніна Мазур, – адже при-
родознавство і юриспруденція, 
погодьтесь, – галузі надто різні. 
Однак мушу визнати, що я по-
милялася. Той різнобічний по-
рівняльний аналіз, який зроби-
ли студенти-юристи на прикладі 

дослідження господарської, 
екологічної та правової діяль-
ності приватного Ялтинського та 
державного Київського зоопар-
ків, Нікітського та Криворізького 
ботанічних садів НАНУ, викликає 
у мене захоплення.

З доповідями на семінарі ви-
ступили Мар’яна Усик, Анастасія 
Помалюс, Аліна Авілова, Юлія 
Сташевська, Наталія Білоусова, 
Юрій Вербицький, Дмитро Ми-
хайленко, Валентина Шпетна, 
Катерина Збітнєва, Юлія Лаза-
ренко, Анна Розанова.

– Доповідачі на семінарі були, 
так би мовити, повноважними 
представниками колективно 
виконаної значної за обсягом 
теоретичної, практичної та на-
укової роботи, – говорить ви-
кладач кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін Криворізького 

факультету ДДУВС Анна Сафро-
нова. – Насправді ж у цій роботі 
брали участь всі студенти 3-го 
курсу. Більше того, вони залучи-
ли до неї також другокурсників 
та четвертокурсників. Кожний 
з них виконував у цій програмі 
конкретне завдання. На підста-
ві спільно зібраного матеріалу 
про ці природничі суб’єкти гос-
подарської діяльності студенти 
спробували дати правову оцінку 
тим порушенням екологічного 
та іншого законодавства, які, 
на їхню думку, допускаються в 
ході господарської діяльності 
обох зоопарків, при вирішенні 
земельних питань на заповід-
ній території Нікітського бо-
танічного саду, дали правове 
обґрунтування недостатньої 
роботи з боку контролюючих 
органів, органів місцевої влади 
щодо діяльності цих суб’єктів 
господарювання, запропо-
нували правові механізми за-
побігання цим порушенням.  
Гадаю, ці дослідження відкрили 
перед ними нове бачення бага-
тьох не тільки правових, а й за-

гальногуманістичних проблем.
Саме ця робота підштовхнула 

студентів-юристів до розробки 
цікавого, як на мене, екологіч-
ного проекту, спрямованого на 
поліпшення довкілля Кривого 
Рогу. Зокрема, вони визначи-
ли, що з усіх встановлених за 
останні роки в Кривбасі дитя-
чих майданчиків понад 50 роз-
ташовані або неподалік напру-
жених міських транспортних 
магістралей, або на відкритих 
місцевостях. А отже, граючись 
на них, малюки змушені або 
вдихати СО2, або, за відсутності 
затінку, перебувати під палю-
чим сонцем у літню пору. Суть 
запропонованого студентами 

проекту полягає в тому, щоб 
облаштувати навколо кожного 
з цих дитячих майданчиків зе-
лену зону. З цією метою вони й 
запросили на семінар керівни-
ка ботанічного саду. Їх цікави-
ло, зокрема, які рослини, дере-
ва, кущі якнайкраще годяться 
для створення таких зелених 
зон. Чим можуть вчені ботсаду 
посприяти у вдосконаленні та 
більшій конкретизації самого 
проекту, який третьокурсники 
в рамках міської програми ак-
тивізації діяльності громад ма-
ють намір представити в орга-
ни місцевого самоврядування 
з метою отримання гранта на 
його подальше впровадження.

– Студенти нашого факульте-
ту готові на громадських засадах 
взяти на себе виконавські робо-
ти по створенню таких зелених 
зон  навколо дитячих майдан-
чиків, – говорить Мар’яна Усик, 
– ми готові взяти на себе також 
чергування з догляду та охоро-
ни новостворених зелених на-
саджень і як правоохоронці, і як 
майбутні мами, яким не байду-
же, де гратимуться наші діти. Га-
даю, нашу ініціативу підтримали 
б  й інші криворізькі студенти. 
Ми хочемо жити, народжувати 
дітей у красивому, екологічно 
благополучному місті, і ми здат-
ні спільними зусиллями зробити 
його таким.

На часі

________________________________________________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.
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Особистості

Пам’яті Павла Івановича Шевченка,
заслуженого вчителя Української РСР, кандидата педагогічних наук, професора, ректора 
Криворізького державного педагогічного інституту (університету) з 1979 по 2000 р.
Минуло 6 років з тих пір, як не стало з нами П. І. Шевченка,  
але час не загоює біль утрати. Про мудрого Педагога, яскравого  
й талановитого Керівника, Людину з широкою душею згадують 
колеги.

Ярослав Владиславович ШРАМКО,  
директор Криворізького педагогіч-
ного інституту ДВНЗ «КНУ», про-
ректор Криворізького національного 
університету, завідувач кафедри 
філософії, доктор філософських наук, 
професор:

– Павло Іванович Шевченко для мене осо-
бисто був і залишається зразком керівника 
вищого навчального закладу. Своїм умін-
ням працювати з людьми, згуртувати їх та 
надихати на роботу він заслужив великий 
авторитет і глибоку довіру викладачів і сту-
дентів. Павлу Івановичу були притаманні 
принциповість і вимогливість, які надзви-
чайно вміло поєднувалися з турботою про 
колег. Він культивував академічний стиль 
відносин у вищому навчальному закладі, 
тому велику увагу приділяв підняттю його 
наукового та кадрового потенціалу. Над-
звичайно важливу роль у розквіті інститу-
ту та університету відігравали його особис-
ті якості: порядність, відданість справі, на 
що він налаштовував увесь колектив. При-
таманний Павлу Івановичу талант органі-
затора, помножений на велике бажання ро-
бити людям добро, став запорукою успіху.

Криворізький педагогічний інститут 
(університет) був справою життя П. І. Шев-
ченка. Він прагнув підняти цей навчальний 
заклад до такого рівня, що мав би бути по-
казовим для університету. Своєю діяльніс-
тю Павло Іванович заклав традиції нашого 
закладу. Найкращою даниною його пам’яті 
буде продовження та примноження запо-
чаткованих ним традицій на благо подаль-
шого розвитку педагогічної освіти нашого 
міста і Придніпровського регіону.

Алла Степанівна ЛОБАНОВА, 
 завідувачка кафедри соціології, 
доктор соціологічних наук, 
професор:

– Павло Іванович Шевченко став для мене 
тією яскравою особистістю, зустріч з якою у 
серпні 1992 року вплинула не тільки на мій 
кругозір, світогляд, але й на всю мою по-
дальшу долю. Буквально з першої зустрічі 
він запам’ятався мені людиною вимогливою 
і по-батьківськи турботливою. Я безмежно 
вдячна йому за те, що він підтримав мою ідею 
викладати в педагогічному інституті соціо-
логію, яка на той час тільки-но була визнана 
в Україні самостійною наукою. При першій 
зустрічі я одразу відчула широту наукового 
і педагогічного мислення ректора, бажання 
створити в інституті осередки інноваційних 
ідей, соціальних технологій. Він умів прогно-
зувати майбутні наслідки новітніх навчаль-
них програм, зокрема і соціологічних.

Перша зустріч із Павлом Івановичем 
стане початком тривалої співпраці. Вмі-
лий керівник, знавець людських душ, він 
спонукав кожного, і мене зокрема, постій-
но удосконалювати свою професійну май-
стерність, створював умови для роботи над 
дисертаціями, щиро закликав кожного ру-
хатися вперед. Саме він спрямував мене на 
роботу над докторською дисертацією і при 
кожній зустрічі цікавився її результатами. 
Тому і залишаються в моїй душі світлі, до-
брі та вдячні почуття до Павла Івановича 
як до професійного Педагога, чуйного На-
ставника, вмілого й доброго Друга.

Владимир Викторович КОРОЛЬСКИЙ, 
заслуженный работник образования 
Украины, профессор:

– Когда заходит речь о Павле Ивановиче, 
то возникает ощущение соприкосновения 
с чем-то светлым, добрым, незабываемым. 
Педагогический институт (университет) 
многим обязан таланту Павла Ивановича, 
ведь он был не просто одаренным руко-
водителем, а руководителем-созидателем. 
За время работы П. И. Шевченко на посту 
ректора института более чем на половину 
увеличилось число кафедр и факультетов, 
значительно вырос кадровый потенциал, 
касающийся докторов наук, профессоров, 
кандидатов наук, доцентов. Благодаря на-
стойчивости Павла Ивановича, его умению 
убеждать представителей власти, были 
построены новые учебные мастерские для 
факультета общетехнических дисциплин, 
гуманитарный учебный корпус, два студен-
ческих общежития.

После 2000 года, когда Павел Иванович 
оставил пост ректора, в жизни универси-
тета произошло много изменений, и часть 
из них была воспринята сотрудниками, 
которые работали с Павлом Иванови-
чем, неоднозначно. И часто можно было 
слышать вопросы: «А как бы это было при 
Шевченко? А что сказал бы Павел Ива-
нович?» На эти вопросы не будет ответа 
никогда. В нашей памяти останутся его 
светлый образ и безграничная благодар-
ность многих нынешних и будущих учите-
лей, работающих в системе образования г. 
Кривого Рога и Днепропетровской области, 
да и не только.

Ірина Станіславівна ЗОРЕНКО, 
завідувачка кафедри англійської 
мови, кандидат педагогічних наук, 
доцент:

– Я завжди з великою повагою згадую 
світле ім’я П. І. Шевченка. Саме за часів 
його ректорства було створено факультет 

іноземних мов. Ми, викладачі факультету, 
вдячні йому за те, що він давав дорогу мо-
лодим фахівцям і всіляко впливав на їхнє 
інтелектуально-професійне зростання. За-
кликаючи нас до пошуку, опанування но-
вими знаннями та прийняття нестандарт-
них рішень, Павло Іванович покладався 
на відповідальність та ініціативу молодого 
викладацького корпусу. Він завжди акцен-
тував увагу на пріоритеті інтересів молодої 
особистості, всіляко виказував нам довіру і 
пошану, а ми, у свою чергу, пишалися своїм 
інститутом (університетом) та його ректо-
ром.

П. І. Шевченко не тільки словом, а й 
справами, людськими якостями та висо-
ким професіоналізмом завоював бездо-
ганний авторитет на педагогічній ниві. Він 
підкреслював, що ми повинні так готува-
ти спеціалістів, щоб вони були здатні до 
постійного саморозвитку та самовдоско-
налення. Я прислухалася до нього, вірила 
кожному його слову, бо, спілкуючись з осо-
бистістю такого масштабу, розумієш важ-
ливість і цінність такого спілкування, воно 
живить душу, просвітляє розум.

Єдиною мірою часу є пам’ять. У пам’яті 
нащадків П. І. Шевченко залишиться як 
чесна й щира людина, турботливий батько 
та дідусь, люблячий чоловік, талановитий 
вчений-педагог та мудрий керівник.

Галина Николаевна МЕЛЬНИЧУК, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры немецкого языка  
и литературы с методикой 
преподавания:

– Мне до сих пор трудно поверить, 
что Павла Ивановича уже нет среди нас, 
что больше никогда его не увидим и не 
услышим. Это очень грустно и боль-
но… Но светлая память о нем всегда 

будет жить в моем сердце и в сердцах 
людей, которым посчастливилось рабо-
тать и общаться с ним. В моей памяти 
Павел Иванович останется человеком 
неравнодушным, чутким, воплощением 
мудрости и порядочности, принципиаль-
ности и требовательности.

Павел Иванович сыграл в моей жизни 
исключительно важную роль. Без искрен-
ней, человеческой, отеческой опеки и по-
мощи, без искреннего участия и поддерж-
ки этого замечательного человека многое 
в моей жизни просто бы не состоялось. Я 
благодарна ему за то, что он всегда находил 
время для общения, для совета, и не только 
относительно профессиональной деятель-
ности. Павел Иванович обладал редким ка-
чеством – умением слушать и слышать.

Микола Олексійович ДУДНІКОВ, 
кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської філології та 
зарубіжної літератури:

– Правильно кажуть, що людина живе, 
поки її пам’ятають. Спогади про Павла Іва-
новича відкривають дорогу з минулого в 
сьогодення, з минулого в майбутнє.

У моїй пам’яті назавжди залишаться його 
уважний та проникливий погляд, щира 
усмішка, ввічливість, скромність та еле-
гантність.

Я хочу згадати про зустріч з Павлом Іва-
новичем за два тижні до того, як він пішов 
у Вічність. Павло Іванович зовсім неспо-
дівано, вперше, запросив мене до себе на 
кафедру. Вразило те, що розмова не мала 
прямого відношення до нагальних проблем 
навчального процесу: він згадував про своє 
дитинство на Харківщині в роки війни, про 
перші кроки до вчительської праці, гово-
рив про яскравих особистостей, які зустрі-
чалися на його шляху. Виходячи з кабінету, 
я, хвилюючись, почав щось говорити про 
свою вдячність, а Павло Іванович жестом 
показав, що ці слова зайві. Він підняв ви-
соко руку з широко відкритою долонею (до 
речі, це його характерний жест) і потиснув 
мою руку. Хіба ж я знав, що ми прощаємося 
назавжди.

Для мене ця зустріч стала ще одним свід-
ченням того, як щиро Павло Іванович лю-
бить та поважає людей, піклується про 
них, обожнює свій навчальний заклад без 
жодного натяку на свою значущість у його 
розбудові. Він не тільки дбав про зміцнен-
ня матеріально-технічної та інформаційної 
бази навчального процесу, а й намагався 
створювати в колективі сприятливий мо-
рально-психологічний клімат, захоплював 
педагогів новими ідеями, і цей прогресив-
ний дух отримав власну назву – «шевчен-
ківський».

Я переконаний, своїм духовним світлом 
він засвідчив своє безсмертя, – життя його 
триває й далі в його добрих справах. 

Людина починається з добра
«Сказав мудрець: «Живи - добро звершай, Та 

нагород не вимагай! Хай оживає істина стара: 
Людина починається з добра!»

Народна мудрість стверджує: «Добре там жи-
веться, де гуртом сіється і жнеться». Особливо акту-
альним даний вислів виступає у наш час.

В «Національній доктрині розвитку освіти» 
визначається, що українська освіта має розбудо-
вуватись як відкритий соціальний інститут, для 
якого встановлюється нова модель управління - 
відкрита і демократична. У цій моделі мають ор-
ганічно поєднуватися засоби державного впливу 
з громадським управлінням, постійним пошуком 
і залученням спонсорства та партнерства.

Нашому навчальному закладу пощастило, 
оскільки вдалося відшукати небайдужу до про-
блем коледжу людину: голову правління ВАТ 

«ПГЗК», депутата обласної ради, лауреата загаль-
нонаціональної програми «Людина року-2010» 
в номінації «Промисловець року», Героя України 
Короленка Михайла Костянтиновича.

Протягом багатьох років Короленко М.К. спо-
стерігає за нашим поступом, цікавиться та пере-
ймається проблемами і успіхами колективу По-
літехнічного коледжу ДВНЗ «КНУ»: надає постійну 
допомогу у проведенні ремонтних робіт у на-
вчальних приміщеннях, облаштуванні прилеглої 
території та технічному оснащенні навчального 
процесу відповідно до новітніх технологій. На ВАТ 
«ПГЗК» створені сприятливі умови для успішного 
проходження технологічної практики студентами 
коледжу та вирішено актуальну проблему по-
дальшого працевлаштування випускників.

Матеріальна допомога, моральна підтримка 

Михайла Костянтиновича дуже важлива для роз-
витку нашого навчального закладу. Він став при-
кладом людської небайдужості та чуйності, на 
яких ми виховуємо підростаюче покоління.

Адміністрація, викладацький та студентський 
колектив, піклувальна рада Політехнічного коле-
джу ДВНЗ «КНУ» безмежно вдячні за щиру заці-
кавленість у майбутньому коледжу, за підтримку 
та співпрацю, яка є прикладом соціального парт-
нерства, «гуртування», дозволяє ефективно та 
успішно реалізовувати освітні функції задля до-
бробуту рідного міста й держави.

Напередодні новорічних свят хочемо побажа-
ти Короленку Михайлу Костянтиновичу, усьому 
правлінню та колективу ВАТ «ПГЗК» сил для нових 
звершень, натхнення та творчих успіхів у про-
фесійній діяльності, щастя й міцного здоров’я, 
родинної злагоди й добробуту, вірних друзів та 
надійних партнерів у добрих справах.

________________________________________________________________ Колектив Політехнічного коледжу ДВНЗ «КНУ».

g Оголошення 
До уваги мешканців  
Центрально-Міського району !

З метою формування і ведення Єдиного державного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов та проведенням щорічної перереєстрації, громадя-
нам, які перебувають на квартирному обліку у виконко-
мі Центрально-Міської районної у місті ради, необхідно 
звернутися до громадської комісії з житлових питань 
виконкому районної у місті ради за адресою: вул. Леніна, 
буд.27, каб.415 для перевірки облікових даних та надати 
оновлені особисті документи, а саме:

довідка з місця проживання та склад сім’ї;
копії документів, що засвідчують особу ( копія пас-

парта, копія свідоцтва про народження дитини);
- копія ідентифікаційного номера ( усіх членів сім’ї).
За довідками звертатися за тел. 90-08-24. При-

ймальні дні - понеділок з 9.00 - 17.00, четвер, п’ятниця 
з 9.00 - 12.00 (каб.415)

Виконком Центрально-Міської районної  
у місті ради.
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Театральні новинки
Загалом же Мельпомена 

була для нашого міста щедрою 
на новинки. Нині вже акаде-
мічний міський театр драми 
та музичної комедії подарував 
прем’єрні спектаклі – «Стран-
ная миссис Сэвидж», «Осінь 
у Вероні», чудову поетичну 
драму за сюжетом Олексан-
дра Олеся «Ніч на полонині» та 
нову постановку призабутого 
«Запорожця за Дунаєм» – це 
в ювілейному, вісімдесятому 
творчому сезоні. Розпочали 
новий, як уже писав «ЧГ», теж 
не старим матеріалом, а давно очікуваною французькою 
комедією, розкутою, з мудрим зерном і дотепними жарта-
ми, – «НичегоСебеКвартирка». З дописом «академічний» 
театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» ви-
ступив цьогоріч теж нівроку – презентував любителям 
музичної пластики «Бенкет під час чуми», виставу одного 

актора «Моноєвангеліє» та – ось-ось, нещодавно – «Снігову королеву» у власній інтерпретації.

Школа року
Уперше в Кривому Розі в 2012-

му театр вийшов на вулиці. Це про 
школу вуличних театрів іШУТ. Між-
народний проект «Школа вуличного 
театру іШУТ», в якому взяли участь 
представники 10 українських міст, 
а також Італії, Швейцарії, Словенії, 
Бельгії і Польщі, – без перебіль-
шення найбільший проект культур-
но-громадського центру «Шelter+». 
Після презента-
цій у Кривому 
Розі того, що на-
вчилися вуличні 
актори у запро-
шених майстрів, 
проект продо-
вжився висту-
пами іШУТівців 
у Києві та Киши-
неві, а також на 
с л о в е н с ь к о му 
фестивалі «Ana 
Desetnitsa».

Підсумки

Мистецький 2012-й
Джаз, багато театру, фестиваль рок-музики в Дніпропетровську, танці 
на «Майдансі» та декілька мистецьких відкриттів. Це, якщо коротко, 
про рік, що минув, у культурній площині. А якщо більш детально, то…

Обтанцювали всіх
Це, звичайно, про «Майданс». Від ефіру до ефіру 

криворіжці спостерігали за тріумфом земляків у 
третьому сезоні «інтерівського» телепроекту. Наші 
танцюристи, хоч були і дебютантами «Майдансу», 
та все-таки обтанцювали інших учасників і привез-
ли додому чек на мільйон.

Прем’єра року
Незважаючи на те, що рік був сповнений театраль-

них новинок, прем’єрою року за версією «ЧГ» вирішено 
назвати «Осінь у Вероні», так званий «римейк на Шек-
спіра», який криворізька публіка побачила минулого 
творчого сезону на сцені міського академічного театру 
драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка.

Що ж до ще одного театру, якому в 2012-му надано 
звання академічного, то для «Академії руху» і поціно-
вувачів музично-пластичних мистецтв рік теж був на-
сичений новими постановками. Серед них оригіналь-
ністю втілення відрізняється спектакль «Весна. Літо. 
Осінь. Зима і…».

«Рок» року
Тотальним музичним драйвом від 

відомих на весь світ музичних легенд захопилися любителі року на дніпропетровському фестивалі 
«Краще місто».

Сцену «Кращого міста» «відвідали» «О.Torvald» (Оторвальд) – українська рок-група, яка виконує 
пісні російською та українською мовами (була утворена в 2005 році в Полтаві), «Мачете» – сольний 
проект Ярослава Малого з гурту «TOKiO» (він, до речі, криворіжець), «Бумбокс», «Сплін», «БІ-2», «Во-
плі Відоплясова», «Evanescence». Також любителі року почули музику від гуртів «We Are!», «Red Wolf», 
«Кука», «Друга Ріка», «Брати Карамазови», «ДДТ», «Apollo 440», «The Rasmus» та інших. Три дні шале-
ного драйву надовго запам’яталися меломанам з Кривого Рогу, а їх у заміському парку відпочинку 
«Новоселиця» було вдосталь.

Кінорік
Як завжди, цікавим та насиченим, а головне – вдосконаленим був «третій дубль» фестивалю «Кіно 

під зорями», який уже третій рік поспіль організовує ПівнГЗК Групи Метінвест. У 2012-му на цьому 
кінофесті продемонструвати свої фільми виявили бажання режисери з 18 країн світу. З більше двохсот 
робіт журі відібрало 94. А наступний «дубль», як пообіцяли організатори, можна буде подивитися і в 
режимі он-лайн.

Вагомою кіноподією став для Кривого Рогу приїзд інших кіногостей – продюсера та актора фільму 
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Спілкувалися кіномани з продюсером Володимиром Філіпповим та 
актором Олексієм Колесником (творцями першого українського фільму, який Український Оскарів-
ський комітет прийняв рішення номінувати на премію «Оскар») завдяки «шелтерівцям». У тому ж 
таки «Шelter+» відбулася презентація фільму. Наше місто було останнім у черзі на показ цієї стрічки, 
оскільки місця в розкладі криворізьких кінотеатрів для фільму «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» не зна-
йшлося.

Експеримент року
Творчість неможлива без експериментів. Так вирішили 

організатори нічної виставки «Завалений горизонт». І хай 
втілення було не таким яскравим, як цього хотілось би 
мистецьким гурманам, та все-таки ідея подивитися мис-
тецтво під зоряним небом, а до того ж зібрати музикантів, 
графітерів та інших молодих митців – повинна бути оці-
нена.

Цікавим, експериментальним у Кривому Розі проектом 
була виставка «Сушка» в парку ім. Газети «Правда». В інших 
містах практика «сушити» фотографії та малюнки вже давно традиційна, тож і ми з упевненістю заявля-
ємо: хочемо ще!

Цікавинка року
Так, це більше тягнеться до спорту. Так, культурно-мис-

тецькою подією це не назвеш. Але ж як можна не згадати 
про це свято триколісних велосипедів? «Дивогонка», яка в червні зібрала декілька десятків ма-
леньких і трохи більших велосипедистів Кривого Рогу, заслуговує номінації «Цікавинка».

Десерт року
А на десерт – мед. Точніше – ІІ Кри-

ворізький міський фестиваль меду, 
який влаштував у сквері відпочинку 
імені Артема «Червоний гірник». Кра-
щі пасічники нашого міста і не тільки 
зібралися на «зліт», а городяни протя-
гом двох днів могли оцінити цілющий 
продукт, вага якого – 15 тонн. Крім 
того – весела розважальна програ-
ма і запевнення організаторів, що в 
2013-му буде ще краще.

Дали джазу!
З численних музичних подій, традиційних фестивалів та гастролей 

одразу виринає у пам’яті концерт Державного академічного оркестру 
«Радіобенд Олександра Фокіна» та виступ столичного гурту «Фоль-
кнери» на першому криворізькому фестивалі каверів на українські 
народні пісні. Концерт столичного джаз-бенду став справжньою по-
дією для любителів вишуканої музики, адже «Радіобенд» називають 
унікальним колективом. Від нього можна очікувати всього: не тільки 
джазу, а й фанку, латино й музики в стилі «ф’южин». А от столич-
ні «Фолькнери» – значно менш відомі слухачеві – можна назвати 
справжнім музичним відкриттям. Оскільки їхня «парафія» – укра-
їнський фолк у сучасному – роковому, блюзовому а чи джазовому 
аранжуванні. Цікаві «Фолькнери» тим, що пісенний матеріал беруть 
не з книжок, а з етнографічних експедицій. Дізналися криворіжці про цих мандрівних музикантів 
через фестиваль каверів на народні пісні «Українська енергія».

Підготувала Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА, Олександра ПОРТНЯГІНА, Алли ДЕЙНЕГИ, Сергія ЮРЧЕНКА, Дениса ЛОПАТИНСЬКОГО.



6 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№1(21326)•ЧЕТВЕР, 3 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Читайте нас на сайті: 
www.girnyk.com.ua

Овен
Для Овнів у цілому цей рік буде не зовсім вда-

лим. Вас чекає певна нестабільність і неперед-
бачуваність подій у першій половині року. Єди-
не – якщо у вас є хороші тили: сім’я, партнери, 
компаньйони, то ви зможете «розрулити» багато 
проблем, які обіцяє цей рік. Не варто в цей пе-
ріод будувати нові плани або придумувати нові 

проекти. Найбільше успіху принесуть індивідуальна діяльність, 
життя «вовка-одинака», а також підбиття підсумків, завершення 
старих проектів і раніше розпочатих справ. Особисте життя буде 
суперечливим і неоднозначним. У першу половину року досить 
складно здійснюватимуться всілякі угоди, купівля-продаж, злиття 
фірм, корпорацій і бізнесу. Найкращий вихід із ситуації – власні 
зусилля і особистісний ріст: професійний, духовний, соціальний. 
У результаті, друга половина року буде більш успішною і прине-
се плоди від посіяного в першій половині року. Якщо ви зможете 
втриматися «на плаву», дотриматися певного балансу при роз-
становці сил і витратах енергії, не витрачатися в першій половині 
2013 року, то в другій половині року на вас чекає заслужене визна-
ння світом ваших зусиль і досягнень.

Телець
В цілому, для більшості представників цього 

знаку 2013 рік буде спокійним і передбачува-
ним. Ви будете рівно і впевнено просувати свої 
плани, продовжувати робити справу, розпочату 
в минулому році. І вас чекає успіх і суттєве про-
сування, також велика ймовірність появи на 
горизонті дуже привабливих і перспективних 

пропозицій. На початку року і аж до його середини багато з вас 
почне нові стосунки, які мають всі шанси перерости в серйозні і 
закінчитися шлюбом. А частина Тельців знайде себе в партнерстві 
іншого роду – в діловому, з’являться нові компаньйони і партне-
ри. У другій половині року Тельцям доведеться поодинці приймати 
на себе «удари Долі» і не особливо розраховувати на партнерів. З 
літа 2013 року постарайтеся бути більш ощадливими, обачними і 
не розпорошувати енергії та ресурсів. Ближче до кінця року настає 
небезпека неприємних та нещасних випадків. Постарайтеся бути 
акуратними з технікою і машинами. Також ваші партнери можуть 
повестися нерозсудливо і нечесно – не варто довіряти їм повною 
мірою і прислухатися до їхніх обіцянок, потім будете розчаровані.

Близнюки
Для більшості з вас 2013 рік буде вдалим і ціл-

ком позитивним періодом. Принаймні – в пер-
шу його половину. Ваш рівень енергії, вітальнос-
ті, заряд сил на висоті. Варто скористатися цим 
для звершення багатьох справ, які раніше були 
непідйомними. Дійте не поспішаючи, ретельно 
зважуючи кожен крок і аналізуючи можливі 

наслідки. Така ж стратегія повинна бути і в особистому житті – не 
різко, без потрясінь і з плавним плином справ. Якщо ви будете роз-
судливі і послідовні у всьому, то ближче до кінця року уникнете 
неприємностей. З другої половини року, підбиваючи підсумки, 
ви помітите, відчуєте, що ваші плани реалізовані не на всі 100%, 
що ви або ваші партнери і помічники виклалися не по повній. А 
значить і мрії, плани і надії мають небезпеку не реалізуватися. Вас 
почнуть переслідувати одна за одною труднощі на особистому по-
прищі, невдачі в бізнесі та самореалізації. Але це не «кінець світу»! 
Фінансовий приплив восени-взимку буде невеликим, але все ж 
стабільним.

Рак
Для більшості з вас це буде непростий і кло-

піткий рік. Проблеми виявляться в галузі со-
ціальної реалізації і професійного зростання. 
Максимум неприємностей очікується в першій 
половині року. Вам слід «тугіше затягнути пояс», 
не надто захоплюватися витратами. Справа в 
тому, що минулі проекти і справи можуть не ви-

правдати очікувань – бонуси і дивіденди будуть не в тому обсязі, 
як ви планували і чекали. Вам доведеться брати на себе додатко-
ву відповідальність і приймати найважливіші рішення, що може 
спровокувати дуже серйозну зміну обставин вашого майбутнього 
життя – будьте готові до змін! Але, враховуючи вашу психофізіо-
логічну конституцію і здатність до звикання, варто застерегти вас 
від небажаної депресії і занепаду настрою – реально оптимізму 
не вистачатиме. Це тут же приведе до ослаблення життє-
вих сил та порушення здоров’я. Слідом за цим – труднощі 
в партнерських стосунках – кому потрібні чоловік чи дру-
жина, що опускають руки? Але, хвала Всевишньому, рік 
перевалює за свою половину, і ви почнете потихеньку «роз-

рулювати» ситуацію і питання, що накопичилися. У вас з’являться 
нові плани і перспективи, що дозволить в подальшому повернути 
ваше життя в кращу сторону. Тому, щоб не трапилося на початку 
року, слід не втрачати бадьорості духу і віри в світле майбутнє, 
якою б не була ця фраза банальною. Пам’ятайте – успішні люди не 
бувають песимістами й скигліями. Вони – обов’язково життєлюби!

Лев
Для Левів 2013 рік буде не зовсім вдалим і 

везучим. Ви будували багато планів і надій, але 
більшість з них виявляться порожніми і побу-
дованими з піску. При цьому, попутно, інші не-
гативні та непередбачені обставини завадять 
вашому зростанню і процвітанню. І, як на зло, 
активізувалися конкуренти. Тому, особливо 

в першу половину року, вам слід покладатися лише на себе і не 
особливо довірятися людям, навіть потенційно перспективним 
партнерам. Ваш девіз у цей період – «і один у полі воїн». Інакше 
ви відчуєте, що вами користуються – нахабно і безпардонно. На-
віть досить близькі та рідні люди. Але їм нібито дозволено. Плюс до 
всього, ви будете схильні до нездужань – не запускайте якісь про-
блеми, щоб вони не стали хронічними. Якась стабільність і захи-
щеність від неприємностей прийде у другій половині року. З усього 
списку претендентів у партнери-компаньйони знайдуться ті, хто 
покаже свою надійність і сталість у намірах. От з ними-то вам і по-
трібно зістикуватися, аж до злиття капіталу або бізнесу. Використо-
вуйте тепер ви їхній ресурс, зв’язки і досвід. Але якщо будуть дуже 
складні ситуації і обставини, то слід просто і банально зачаїтися і не 
виявляти активності – позиція вичікування і пасивного слідування 
долі – ваш сценарій на цей період. Якщо діяти таким чином, то до 
осені ви відчуєте конкретне полегшення і початок зростання.

Діва
2013 рік для Дів буде цілком сприятливим 

і світлим. Одна частина Дів зможе піднятися 
вгору по соціальних сходах, а друга – зможе не-
погано поправити своє матеріальне становище. 
Перша половина року принесе з собою особливі 
можливості і перспективи, що дозволить ви-
рішити питання, які давно назрівали, і реалізу-

вати плани, поставлені перед собою раніше. Вас підтримає ваше 
оточення, друзі, колеги, партнери та всі близькі. Тому, маючи такий 
хороший тил, досягти своїх висот буде простіше. Лише з другої по-
ловини року можуть бути проблеми в стосунках, причому на всіх 
рівнях – і ділових, і особистих. Потрібно остерігатися зради з боку 
найближчих, особливо на роботі. З якихось незрозумілих причин 
ваші колеги теж перестануть довіряти вам і, особливо до кінця 
року, вам необхідно буде покладатися лише на свої сили. Поста-
райтеся привернути увагу до вашої проблеми родичів і людей, які 
мають досвід у вирішенні подібних питань. Якщо ви зробите так, 
то зможете «розрулити» ситуацію. Плюс – вдале планування часу, 
тоді успіх у виході з кризи вам забезпечений. Але, щоб не відбува-
лося, ви подолаєте багато перешкод!

Терези
Це дуже динамічний і енергійний період для 

більшості Терезів, особливо його перша полови-
на. Ви зможете багато зробити, багато звершити і 
прийти до своїх заповітних цілей і мрій. Ви будете 
оточені приємними, добрими і розумними людь-
ми. Таким чином, ви з успіхом зможете органі-
зувати нові підприємства, почати нові проекти. 

Також багато з вас вступить у шлюб або, для початку, знайде свою 
половинку і почне нові взаємини. У будь-якому випадку – зміцнен-
ня статусу і становища вам гарантовані. При цьому активізуються 
ваші вороги і недоброзичливці. Принаймні, чекайте якихось акцій 
від ваших конкурентів. Друге півріччя принесе свої плоди і резуль-
тати зусиль, що почалися на початку року. Ваші друзі і помічники 
не змусять чекати і прийдуть на допомогу в боротьбі з недругами. 
Шанувальники вашого таланту також проведуть всілякі акції на 
вашу підтримку. Складним буде початок зими 2013 року. Не варто 
кардинально змінювати напрямок руху в другому півріччі. Краще 
зайнятися, як вже говорилося вище, підбиттям підсумків першого 
півріччя. Не вплутуйтеся в нові й ризиковані підприємства, не почи-
найте справу без ретельної підготовки і моніторингу ринку подібних 
послуг або товарів і т.д. В іншому разі вас чекають неприємності.

Скорпіон
Для вас цей рік в цілому буде роком завер-

шення старого, роком підведення риски, під-
сумків, розставляння крапок над «і». Це дуже 
хороший час для творчих людей, представників 
вільних професій. Ці люди зможуть по повній 
реалізувати свої таланти, свій потенціал. Також 
на вас чекає отримання дивідендів від мину-

лих вкладень і минулих бізнес-проектів. Перша половина року 
буде дещо суєтною та енергійною. Але, незалежно від цього, 

період буде для вас досить успішним і вдалим: що 
у справах, що в особистому житті. Озираючись на-

зад, ви потім зможете констатувати, що, в принципі, 
були щасливі. Це найкращий час для максимальної 
реалізації задуманого. Єдине, що вас чекає – якась 

фізична слабкість і схильність до застуд. Потрібно 
поберегтися і вчасно звертатися по кваліфіковану 
медичну допомогу. Друга половина буде трохи 
стриманішою в своїх проявах щастя та успіху. 
Але, все-таки, завдяки підтримці зі сторони – 
колеги, друзі, та й просто рідня – ви зможете 
також впевнено і спокійно (що властиво багатьом 
Скорпіонам) рухатися до своєї мети. У другій по-
ловині року ваше здоров’я помітно зміцниться і 
покращає. Скористайтеся цим шансом для своїх 

звершень!

Стрілець
Це досить хороший рік для Стрільців. Ви з 

лишком зможете пожинати плоди минулих своїх 
діянь. Зможете зібрати дивіденди своїх торішніх 
акцій та заходів. Практично весь рік вас будуть 
хвилювати зовсім різні питання – від кар’єрних 
до любовних. Головне тут те, що ви зможете 

легко справлятися з цим напливом клопотів і легко їх вирішувати. 
У першій половині року вас чекає реалізація надій, планів і споді-
вань. Постарайтеся конструктивно і планомірно рухатися вперед 
– світ, принаймні, сприяє вам у цьому. У другій половині року бу-
дуть активізуватися ваші старі, часом забуті зв’язки – партнери, 
покупці, клієнти згадають про вас, але це будуть не зовсім приємні 
спогади. Доведеться щось з ними з’ясовувати, розставляти крапки 
в минулих, як виявиться, незавершених справах. Ви відчуєте опір 
з їхнього боку, і доведеться безконфліктно розрулювати ситуації і 
суперечні моменти. Само собою – хороша юридична допомога вам 
не завадить, а буде доречна. Також слід мати на увазі, що через 
вашу серйозну зайнятість в кінці року ви можете зіткнутися з не-
передбаченими труднощами в особистому житті. Вам потрібно за-
вжди пам’ятати: робота та кар’єра – це важливо, але не важливіше 
за сім’ю та чиєсь серце.

Козеріг
Рік буде досить позитивним, обіцятиме багато 

перспектив. Перша половина року не буде осо-
бливо успішною в матеріальному і соціальному 
планах, зате й особливих проблем не передба-
чається. Якщо ви стримаєте свій запал і гаряч-
ність, то і в особистому житті буде все спокійно 
і чинно. Мусите бути помірно вимогливі до ото-

чення, не перегинати палицю, як-то кажуть, але й бути насторо-
жі. Найкращий час для вас настане з другої половини року. Ваші 
справи стануть більш успішними, бізнес нехай і не процвітає, але 
зате стабільний і приносить свій прибуток, вас помічає і оцінює 
керівництво, збільшується зарплата або прибутки. Якщо дехто 
з вас планує на цей рік провести операції з нерухомістю, то най-
оптимальніший період для цього буде в другій половині осені. Ку-
півля-продаж буде досить успішною. Проблеми зі здоров’ям, які 
мали місце в першому півріччі, підуть на задній план. Але немає 
нічого ідеального – друга частина року буде проблемною в галузі 
особистих стосунків. Вас можуть переслідувати розчарування і не-
розуміння з боку близьких людей. Часом вам буде здаватися, що 
ви залишитеся наодинці зі своїми проблемами. Але, варіант тут 
тільки один, – триматися!

Водолій
Це досить сприятливий рік для більшості Во-

доліїв. Саме цього року ви зможете намітити 
для себе майбутні орієнтири і віхи – заплано-
ване в 2013 році буде реалізовуватися і «роз-
кручуватися» в майбутньому, не такому вже й 
віддаленому. На вас очікує зміна і поліпшення 
соціального статусу – дехто з вас підніметься 

вгору в кар’єрі, дехто просто змінить місце роботи або посаду. 
Але, в кожному разі, ваш авторитет, популярність зростуть і кар-
динально покращаться. У першій половині року найважливішим 
буде людський фактор – близькі, партнери, колеги та інші люди бу-
дуть надавати вам підтримку і допомогу. Перспективним рік буде 
не лише в перше півріччя, але й у другій його частині. Дехто з вас 
буде в цей час багато їздити і подорожувати. А також ви зможете 
відшукати нові джерела прибутків. Пізньої осені вас чекають труд-
нощі у взаєминах з близькими і рідними. Ці неприємності можуть 
призвести до емоційного порушення, а потім і фізичного стану. 
Головні болі, стрибки артеріального тиску – деякі з симптомів, які 
покажуть себе в кінці року. Лише в останні тижні 2013 року багато 
проблем піде – ви відчуєте полегшення і в плані здоров’я.

Риби
Для більшості з вас 2013 рік буде досить успіш-

ним. Слід зазначити особливо його перше пів-
річчя. Вам просто настійно рекомендується: всі 
найважливіші заходи, справи та акції починати, 
робити саме в цей час, зокрема, на початку літа. 
Ви зможете до кінця першої половини року при-
йти з помітними і відчутними результатами – в 

кар’єрі, бізнесі, у справах фінансових. Але, як це часто буває, вашої 
уваги, любові та турботи не вистачатиме вашим близьким і коханим. 
З середини літа ви будете значно більше роз’їжджати країною та міс-
том, і переміщення ці матимуть діловий характер. Багато хто з вас 
поміняє місце роботи або саму посаду. Причому на краще, але ви-
дно і зрозуміло це буде не одразу. Тобто ваші зовнішні зміни будуть 
сприятливими – ви маєте всі шанси поліпшити своє життя: соціальне 
й особисте. Варто зауважити, що при всьому цьому буде багато непе-
редбачених витрат і витрат ваших ресурсів – і фінансових, і енерге-

тичних. Побережіть свої сили та енергію – вони пізніше вам ще 
знадобляться. І спробуйте в першому півріччі запастися цими 
субстанціями на майбутні витрати у другому півріччі. Не ви-
трачайте на непотрібне і пусте.

ГОРОСКОП 2013
       заглянь в майбутнє

Хочете – вірте, хочете – перевірте
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«Хоббіт: 
Неспо дівана 

подорож»
Ïðèãîäè, 

ôàíòàñòèêà.
Кінотеатри:

«Мультиплекс»,
«Одеса-кіно».

Виставка 
пластичної 
мініатюри

Âàñèëÿ 
Íîâ³êîâà.

Міський
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

çàñëóæåíîãî 
õóäîæíèêà 

Óêðà¿íè 
Ë. Äàâèäåíêà.

Міський
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новосвітська 
симфонія»
Ïåðñîíàëüíà 

âèñòàâêà 
õóäîæí³õ 

ðîá³ò ÷ëåíà 
Íàö³îíàëüíî¿ 

ñï³ëêè 
õóäîæíèê³â 

Óêðà¿íè 
Â’ÿ÷åñëàâà 
Ñòðàíí³êà. 

Міський
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Ïåðñîíàëü-
íà âèñòàâêà 
êðèâîð³çüêî¿ 
ïîåòåñè òà 
íàðîäíî¿ 

óì³ëèö³ Ë³ä³¿ 
×åëíîêîâî¿.

Філія КЗК «Міський
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Âèñòàâêà íîâèõ 
íàä õîäæåíü ç 

àðõåî ëîã³¿ 2008-
2011 ðîê³â.

Міський
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Тел.: 90-27-56.

«Повір 
у себе»

Êîíêóðñ ðîá³ò 
ìîëîäèõ ìèòö³â.

Міський
виставковий зал – 

10.00-17.00.
Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Странная 
миссис 

Сєвидж»
Âèñòàâà.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка. 
5 січня о 17.00.

«Снігова 
королева»

Ìóçè÷íà êàçêà. 
Криворізький 

академічний міський 
театр музично- 

пластичних мистецтв 
«Академія руху».

5 січня о 10.00, 12.30 
та 14.30. 

6 січня о 10.00 
та 12.30.

Тел.: 440-19-80.

«Портрет 
мадемуазель 

Таржи»
Âèñòàâà.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка. 
6 січня о 17.00.

g Виставки

Афіша

g Кіно

«Снігова 
королева» 3D

Ìóëüòô³ëüì, 
ïðèãîäè, 
ñ³ìåéíèé, 

ôàíòàñòèêà.
Кінотеатри:

«Мультиплекс»,
«Одеса-кіно».

Виставка
ðîá³ò îáðà-
çîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà 

êðèâîð³çüêèõ 
õóäîæíèê³â 

– ÷ëåí³â  
Íàö³îíàëüíî¿ 

ñï³ëêè 
õóäîæíèê³â 

Óêðà¿íè ç íàãî-
äè 20-¿ ð³÷íèö³  
Êðèâîð³çüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ 

ÍÑÕÓ.
Міський

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка 
живих тропічних 

метеликів
Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ 

ìåòåëèêè Ï³âäåííî-
ñõ³äíî¿ Àç³¿ òà Ï³âäåííî¿ 

Àìåðèêè.
З 20 грудня по 20 січня,  

з 10.00 до 21.00, ТРЦ «Терра», 
5-й Зарічний, 11к.

«Снежная 
королева 
в цирке»
Öèðêîâà 
ïðîãðàìà 
äëÿ ä³òåé 

òà 
äîðîñëèõ.

ДП 
«Криворізький дер-

жавний цирк». 
Тел.: 92-88-68.

5 січня о 12.00 
та 15.00,

6 січня  о 12.00.

g Цирк

«Книга 
бажань»

Íîâîð³÷íå ñâÿòî 
á³ëÿ ÿëèíêè 
òà âèñòàâà 
äëÿ ä³òåé.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка. 
5 січня о 10.00 

та 12.30,
6 січня о 12.30.
Тел.: 92-33-00.

Виставка 
вишивки

Ãàëèíè 
Øóëÿê³âñüêî¿.

Міський
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Мадагаскар»
Âèñòàâà 

äëÿ ä³òåé.
5 та 6 січня об 11.00 

та о 12.30, 
Криворізький театр 

ляльок.ц
Тел.: 26-61-45.

«Життя Пі» 3D
Äðàìà, ïðèãîäè.

Кінотеатри:
«Мультиплекс»,

«Олімп»,
«Одеса-кіно».

«Анна 
Кареніна»

Äðàìà.

Кінотеатр:
«Мультиплекс».

«Джентель-
мены, 

удачи!»
Êîìåä³ÿ.

Кінотеатри:
«Мультиплекс»,
«Одеса-кіно».

«З Новим ро-
ком, мами!»  

Êîìåä³ÿ, 
ñ³ìåéíèé.
Кінотеатри:

«Мультиплекс»,
«Олімп»,

«Одеса-кіно».

«Три богатирі 
на дальніх 

берегах» 3D
   Ìóëüòô³ëüì, 

ïðèãîäè.
Кінотеатри:

«Мультиплекс», 
«Олімп»,

«Одеса-кіно».

g Вистави

«Цирк дю Солей: 
Казковий світ 

в 3D»
Ôàíòàñòèêà.

Кінотеатр:
«Олімп».

g Виставка g Спорт

Чемпіонат міста 
з боротьби самбо
ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 

1995-96 ðîê³â 
íàðîäæåííÿ.

5 та 6 січня о 10:00.
Вхід вільний.

«Молодість» ПАТ «ЦГЗК», 
вул. Вознесенського, 1. 

Тел.: 53-03-05,  53-30-94.

ХІІІ міський турнір 
з міні-футболу
ñåðåä þíàê³â 2002 
ðîêó íàðîäæåííÿ, 

ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ 
Ï.Ò. Äóäíèêà.
3-5 січня о 10:00.

ДЮСШ № 4.

Російський класичний 
гранд-балет 

«Снігова королева»
Âñåñâ³òíüî â³äîìèé ìþçèêë 

â 2-õ ä³ÿõ. Çà ìîòèâàìè 
îäíîéìåííî¿ êàçêè 
Ã.-Õ. Àíäåðñåíà.

Ãîëîâí³ ïàðò³¿ âèêî-
íóþòü ñîë³ñòè Ñàíêò-

Ïåòåðáóðçüêîãî Ìàð³¿íñüêîãî 
òåàòðó.

Ìóçèêà Ê. Áðåéòáóðãà.
Криворізький 

академічний театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка. 
10 січня о 15.00.

Тел.: 92-33-00, 098-7830153.

«Снежная 

ТЕЛЕФОНИ:  «ОЛІМП» –  440-07-77, «МУЛЬТИПЛЕКС» –  493-83-63, 493-84-74,  «ОДЕСА-КІНО» – 493-09-09.
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Фото Андрія ТРУБІЦИНА.  Малюнок Анатолія ГАЙНА.
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Криворізька міська рада
РІШЕННЯ

(ХХІХ сесія VІ скликання)
26 грудня 2012 року м. Кривий Ріг № 1560

Про міський бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік»; ураховуючи листи Мініс-
терства фінансів України від 23.11.2012 №31-05010-14-8/27910 «Щодо 
Типової форми рішення та бюджетного запиту», 07.12.2012 №31-05010-
14-21/29184 «Щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 
2013 рік»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік 
у сумі 2 398 159,7 тис.грн.

У складі доходів міського бюджету затвердити дотацію вирівнювання 
з державного бюджету в сумі 113 859,2 тис.грн., іншу додаткову дотацію 
з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету в сумі 
3 590,8 тис.грн. та обсяг субвенцій у сумі 700 541,5 тис.грн., з них:

1.1 обсяг субвенцій з державного бюджету в сумі 40 656,9 тис.грн. на:
 – будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах – 20 656,9 тис.грн.;
 – здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окре-

мих територій – 20 000,0 тис.грн.;
1.2 обсяг субвенцій з обласного бюджету за рахунок коштів держав-

ного бюджету в сумі 635 944,8 тис.грн. на:
 – виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-

лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям у сумі 469 738,4 тис.грн.;

– надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведен-
ня, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 116 286,5 
тис.грн.;

– надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з від-
міною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян – 44 759,3 тис.грн.;

– надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –  
579,3 тис.грн.;

– виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною» – 4 581,3 тис.грн.;

1.3 обсяг субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 
23 939,8 тис.грн., з них на:

 – утримання притулків для дітей – 3 527,8 тис.грн.;
 – утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – 

5 220,0 тис.грн.;
 – виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я 

нації на 2001-2015 роки» та соціальний захист населення у 2013 році – 
192,0 тис.грн.;

 – природоохоронні заходи – 15 000 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 2 203 598,1 

тис.грн., спеціального фонду бюджету – 194 561,6 тис.грн., у тому числі 
бюджету розвитку 62 583,6 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків місь кого бюджету на 2013 рік 
у сумі 2 397 704,2 тис.грн., у то му числі за рахунок дотації вирівнювання 
з державного бюджету в сумі 113 859,2 тис.грн., іншої додаткової дота-
ції з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету в сумі 
3 590,8 тис.грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 676 601,7 тис.
грн., з обласного бюджету в сумі 23 939,8 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити в сумі 
2  136  853,1 тис.грн., ви датків спеціального фонду бюджету в сумі 
260 851,1 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуван-
ня місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів 
(додатки 3, 3.1).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних ко-
штів міського бюджету на 2013 рік у сумі 3 000,0 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік (дода-
ток 4):

4.1 дотації вирівнювання районним у місті бюджетам з міського бю-
джету в сумі 81 832,6 тис.грн.;

4.2 субвенції з державного бюджету районним у місті бюджетам у 
сумі 475 008,5 тис.грн., у тому числі на:

– виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям у сумі 469 738,4 тис.грн.;

– виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною» – 4 581,3 тис.грн.;

– надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених законодав-
ством, пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з від-
міною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян – 688,8 тис.грн.;

4.3 субвенції з обласного бюджету районним у місті бюджетам 
на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей –  
2 320,0 тис.грн.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання районним 
у місті бюджетам здійснюється управлінням Державної казначейської 
служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області шляхом за-
стосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів 
до загального фонду міського бюджету згідно з додатком 4 до рішення.

У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державної казначей-
ської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, згід-
но з нормативами щоденних відрахувань, визначеними в додатку 4, не 
забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання відповід-
но до розпису міського бюджету, управління Державної казначейської 
служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області перерахо-
вує на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну 
суму дотації вирівнювання із загального фонду міського бюджету не піз-
ніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Установити в 2013 році обсяг повернення кредитів до міського бю-
джету в сумі 50,2 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету в сумі 
505,7 тис.грн. (додаток 5).

7. Установити профіцит міського бюджету в сумі 66 289,5 тис.грн., у 
тому числі загального фонду міського бюджету в сумі 66 289,5 тис.грн., 
напрямом використання якого визначити передачу коштів із загально-
го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 
6).

8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 
66 289,5 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження ко-
штів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 
сумі 66 289,5 тис.грн. (додаток 6).

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за 
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

10. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 
рік у сумі 16 395,4 тис.грн. Рішення про виділення коштів з резервного 
фонду міського бюджету приймається виконкомом міської ради з ура-
хуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 
2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів ре-
зервного фонду бюджету».

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
міського бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– видатки на охорону здоров’я.
12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалі-

зацію програм місцевого значення на загальну суму 443 007,4 тис.грн. 
(додаток 8).

13. Згідно зі статтями 16, 43, 73 Бюджетного кодексу України доручи-
ти фінансовому управлінню виконкому міської ради (Рожко О.В.) у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

13.1 отримувати:
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюдже-

ту, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казна-
чейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця 
поточного року;

– середньострокові позички на суми невиконання у відповідному 
звітному періоді розрахун кових обсягів кошика доходів міського бю-
джету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначей ського рахунку на умовах 
їх повернення без нарахування відсотків за користування ними;

13.2 здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово віль-
них коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання цін-
них паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням та-
ких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04 
березня 2002 року №256 «Про затвердження Порядку фінансування ви-
датків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних 
програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з держав-
ного бюджету», зі змінами, визначити:

 – управління праці та соціального захисту населення виконкому 
міської ради (Благун І.М.) головним розпорядником коштів щодо фінан-
сування державних соціальних програм за рахунок субвенцій із дер-
жавного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, ви-
значених статтею 22 Бюджетного кодексу України;

 – фінансове управління виконкому міської ради та управління Дер-
жавної казначейської служби у м. Кривому Розі Дніпропетровської об-
ласті (Галущинський В.С.) відповідальними за своєчасне перерахування 
до районних у місті бюджетів отриманих субвенцій з державного бю-
джету на фінансування пільг, соціальних допомог та субвенцій усіх ви-
дів з обласного бюджету.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, з метою ефек-
тивного використання коштів субвенцій із державного бюджету на 
фінансування програм соціального захисту населення, доручити місь-
кому голові протягом бюджетного року своїми розпорядженнями пе-
рерозподіляти їх річні обсяги між бюджетами районів у місті, виходячи 
з фактично нарахованих обсягів, з подальшим затвердженням на чер-
гових сесіях міської ради.

15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету та районним 
у місті радам (Терьохін В.П., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Колесник І.В., 
Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):

15.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на 
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімаль-
ної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами; своєчасність випла-
ти заробітної плати і проведення розрахунків за енергоносії, не допус-
каючи будь-якої простроченої заборгованості;

15.2 установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних по-
казниках за кожною бюджетною установою, закладом, виходячи з об-
сягів відповідних бюджетних призначень, та забезпечити укладання 
договорів за кожним видом енергоносіїв відповідно до встановлених 
асигнувань;

15.3 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних уста-
нов і структурних підрозділів у межах затверджених в міському бюджеті 
призначень з урахуванням жорсткої економії бюджетних коштів;

15.4 на виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чи-
сельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну 
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винаго-
род, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, за-
твердженого для бюджетних установ і закладів у кошторисах на 2013 
рік;

15.5 активізувати роботу з подальшого впорядкування мережі та 
оптимізації видатків за кожною бюджетною установою, закладом.

16. Доручити протягом 2013 року в процесі виконання міського бю-
джету:

16.1 міському голові здійснювати розпорядженням з наступним за-
твердженням на сесіях міської ради:

– перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків 
у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпо-
рядника коштів за загальним і спеціальним фондами міського бюджету;

– збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин міського 
бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів і їх пе-
рерозподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень Дніпропе-
тровської обласної ради та розпоряджень голови Дніпропетровської 
обласної ради;

 – зміни до показників міського бюджету відповідно до Наказу Мі-
ністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну 
класифікацію», зі змінами;

16.2 фінансовому управлінню виконкому міської ради за обґрунто-
ваним поданням головного розпорядника коштів здійснювати пере-
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бю-
джету, у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального 
обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним 
фондами міського бюджету згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників ко-
штів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загально-
го фонду бюджетів районів у місті зараховуються:

17.1 у повному обсязі:
 – адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами 

районних у місті рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями;

 – місцеві збори, що встановлені на території міста та справляються 
на території відповідного району: за місця для паркування автотран-
спорту, провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім 
збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопродукта-
ми, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);

17.2 за встановленими розмірами відрахування з плати за землю згід-
но з пунктом 18 рішення.

18. Затвердити розміри відрахувань з плати за землю, у тому числі 
орендної плати за землю, до бюджетів районів міста в розмірі:

 – Дзержинський    – 4,3%;
 – Довгинцівський    – 17,8%;
 – Жовтневий    – 18,38%;
 – Інгулецький    – 6,75%;
 – Саксаганський    – 18,24%;
 – Тернівський    – 20,16%;
 – Центрально-Міський  – 13,92%.
19. У разі перевищення або зменшення надходження доходів, що 

враховані в обсягах показників з плати за землю до бюджетів районів, 
у зв’язку з прийняттям рішень міської ради щодо зміни вартості землі в 
місті і розміру ставок за оренду землі та з інших причин, передбачити 
внесення змін щодо перерозподілу обсягів планових надходжень за до-
ходними джерелами та регулювання показників дотації вирівнювання 
районним бюджетам.

20. Рекомендувати спеціалізованій державній податковій інспекції 
по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. 
Кривому Розі Дніпропетровської області Державної податкової служби, 
Криворізьким міжрайонним державним податковим інспекціям Дні-
пропетровської області Державної податкової служби та митному по-
сту «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці (Сидоров Б.В., Гончар О.Л., 
Ганненко О.О., Катченко В.Є., Кучерук В.П.) забезпечити:

20.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених дер-
жавним бюджетом України, обласним, міським і районними у місті бю-
джетами на 2013 рік, у тому числі від надходжень:

– загального фонду державного бюджету, за рахунок якого здійсню-
ється перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам у 2013 
році згідно зі статтею 108 Бюджетного кодексу України;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що 
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до 
статті 69 Бюджетного кодексу України;

20.2 перевірку достовірності наданих землекористувачами міста по-
даткових декларацій від плати за землю щодо правильності обчислен-
ня цього платежу з урахуванням діючої в місті грошової оцінки землі;

20.3 погашення податкового боргу (недоїмки), який утворився ста-
ном на 01 січня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) до бюджетів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання-плат-
ників податків сплата визначених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється відповідно до 
статті 45 Бюджетного кодексу України за місцем попередньої реєстрації 
до закінчення поточного бюджетного періоду.

21. Установити, що:
21.1 річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у дер-

жавній або комунальній власності, визначається згідно з чинним зако-
нодавством України та відповідними рішеннями міської ради;

21.2 замовники – фізичні та юридичні особи сплачують до бюдже-
ту розвитку міського бюджету кошти пайової участі в розвитку ін-
фраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності» згідно зі статтею 71 
Бюджетного кодексу України, з рішенням міської ради від 26.09.2012 
№1381 «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайо-
вої участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Кривого Рогу»;

21.3 комунальні підприємства сплачують до загального фонду місь-
кого бюджету частину чистого прибутку, визначену міською радою від-
повідно до статті 69 Бюджетного кодексу України.

22. Управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради (Бри-
зецький О.Ф):

– спільно з державними податковими інспекціями у м. Кривому Розі 
забезпечити надходження платежів від плати за землю, у тому числі 
орендної плати, в обсязі, запланованому міським бюджетом на 2013 рік;

– продовжити роботу з перегляду договорів оренди землі з метою 
приведення ставок орендної плати у відповідність до статті 288 розділу 
ХІІІ Податкового кодексу України;

– забезпечити в 2013 році розробку технічної документації з норма-
тивної грошової оцінки земель міста на наступний період.

23. Виконкомам районних у місті рад, відділам, управлінням, іншим 
виконавчим органам міської ради:

– проаналізувати причини невиконання планових показників відпо-
відних місцевих бюджетів за 2012 рік окремо за кожним дохідним дже-
релом та забезпечити надходження податків і зборів у 2013 році в об-
сягах, не менших ніж у 2012 році;

 – ужити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибут-
кової діяльності підприємств комунальної власності, що здійснюють гос-
подарську діяльність, погашення ними недоїмки, яка утворилася станом 
на 01 січня 2013 року, та збільшення надходжень від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, що пере-
буває в комунальній власності;

 – забезпечити зменшення недоїмки, що утворилася станом на 01 січ-
ня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які за-
раховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів.

24. Визначити головними розпорядниками міських цільових фондів:
 – озеленення – управління благоустрою та житлової політики викон-

кому міської ради (Катриченко О.В.);
 – від плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів 

зовнішньої реклами – управління містобудування і архітектури викон-
кому міської ради (Гнатовський П.П.);

 – розвитку гуртожитків – управління благоустрою та житлової полі-
тики виконкому міської ради.

25. Головних розпорядників коштів цільового фонду міської ради на 
розвиток, обслуговування, будівництво, розширення, ремонт, утриман-
ня об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, 
виконання місцевих програм, затверджених міською радою, визначати 
після підписання договору про співробітництво між Криворізькою місь-
кої радою та її виконавчим комітетом і суб’єктами господарювання та на 
підставі рішення міської ради від 21.11.2006 №544 «Про цільовий фонд 
міської ради», зі змінами.

26. На виконання статті 27 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» відділам, управлінням, іншим виконавчим органам 
міської ради – розробникам міських програм забезпечити за підсумка-
ми фінансового року подання міській раді звітів про хід і результати їх 
виконання.

27. Виконкому міської ради забезпечити щоквартальне подання 
письмового звіту Криворізькій міській раді про хід виконання міського 
бюджету на 2013 рік для його затвердження.

28. Додатки 1-8 до рішення є його невід’ємною частиною.
29. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), 
координацію роботи – на заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю.ВІЛКУЛ.

Пояснення до основних положень формування 
показників міського бюджету на 2013 рік

В основу розрахунку обсягів доходів і видатків міського бюджету 
покладено вимоги Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» та іншого законодавства Укра-
їни.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2013 РІК
Дохідна частина проекту бюджету на 2013 рік розроблена на 

підставі опрацювання основних прогнозних показників економічного 
і соціального розвитку міста на наступний рік та очікуваного рівня їх 
виконання у поточному році, даних про фактично отримані доходи у 
попередні бюджетні періоди та у поточному році, розрахункових показ-
ників, доведених Міністерством фінансів України, прогнозних розра-

у сумі 2  397  704,2 тис.грн., у 
то му числі за рахунок дотації ви-
рівнювання

Публічна інформація

(Продовження  на 10 стор. )
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Код Найменування доходів згідно з бюджетною  
класифікацією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд:
Разом

разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 1 397 086 264,00 97 623 600,00 55 033 600,00 1 494 709 864,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 846 998 504,00 0,00 0,00 846 998 504,00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб  838 850 300,00 0,00 0,00 838 850 300,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 780 130 790,00 0,00 0,00 780 130 790,00

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та осо-
бами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 10 905 050,00 0,00 0,00 10 905 050,00

11010300 Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників 31 037 460,00 0,00 0,00 31 037 460,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата 5 033 100,00 0,00 0,00 5 033 100,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11 743 900,00 0,00 0,00 11 743 900,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 8 148 204,00 0,00 0,00 8 148 204,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 8 148 204,00 0,00 0,00 8 148 204,00
12000000 Податки на власність 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00

Додаток 1 до рішення міської ради від 26.12.2012 №1560
Доходи міського бюджету на 2013 рік

хунків податкових інспекцій міста, структурних підрозділів виконкому 
міської ради та інших органів, на які покладено контроль за справлян-
ням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

Обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету (без 
урахування трансфертів з інших бюджетів) на 2013 рік визначений у 
сумі 1421263,5 тис.грн., у тому числі: обсяг доходів, що враховують-
ся при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, – 840330,3 
тис.грн. або на рівні розрахункових показників Міністерства фінансів 
України, обсяг доходів, що не враховуються при визначенні обсягів 
міжбюджетних трансфертів – 580933,2 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджет-
них трансфертів на 2013 рік визначені на підставі статті 64 та підпункту 
4 пункту 12 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України.

Основним джерелом надходжень у складі доходів, що враховуються 
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, є податок на дохо-
ди фізичних осіб, питома вага якого становить 99,8 %.

Бюджетним кодексом передбачено зарахування до міського бюдже-
ту 50 % податку на доходи фізичних осіб, обсяг якого на 2013 рік ви-
значений у сумі 838850,3 тис.грн., що на 153250,3 тис.грн. більше ніж 
очікується отримати у 2012 році.

В розрахунках податку на доходи фізичних осіб враховані: прогноз-
ний фонд оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівни-
ків міста, підвищення протягом року мінімальної заробітної плати, ле-
галізація зайнятості населення, детінізація заробітної плати, погашення 
наявної заборгованості по податку, сплати податку на доходи фізичних 
осіб за ставкою в розмірі 17 % до доходів фізичних осіб, які перевищу-
ють 10 мінімальних заробітних плат (11470 гривень), встановлення мі-
німальної вартості 1 кв.м. оренди нерухомого майна фізичних осіб для 
запобігання ухилення ними сплати податку на доходи фізичних осіб.

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів, на 2013 рік визначені на підставі частини 1 статті 69.

Найвагомішим джерелом цих доходів є плата за землю, питома вага 
якої становить 94,6 %, і визначена в сумі 549777,8 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування майном, що пе-
ребуває в комунальній власності, плануються в сумі 17 200,0 тис.грн. 
або на рівні очікуваних надходжень 2012 року.

Надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів 
міського бюджету заплановані у сумі 4300,0 тис.грн. на рівні очікува-
них надходжень 2012 року.

Джерела формування дохідної частини спеціального фонду місь-
кого бюджету визначено відповідно до статей 69 та 71 Бюджетного ко-
дексу України.

Обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету 
на 2013 рік (без урахування трансфертів з інших бюджетів) обрахова-
ний у сумі 158904,7 тис.грн. на підставі розрахунків податкових інспек-
цій міста, структурних підрозділів виконкому міської ради, нормативів 
відрахувань платежів до міського бюджету, передбачених Бюджетним 
кодексом України, та з урахуванням норм Податкового кодексу України, 
в тому числі:

– надходження до бюджету розвитку – у сумі 62583,6 тис.грн, які 
включають кошти від відчуження майна, що знаходиться у ко-
мунальній власності міста, у розмірі 5000,0 тис.грн., кошти від 
продажу землі – 2500,0 тис.грн., єдиний податок – 53942,8 
тис.грн., податок на нерухоме майно – 1090,8 тис.грн., кошти 
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –  
50,0 тис.грн.;

– 50 % надходжень збору за першу реєстрацію транспортного за-
собу, який сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів 
на території міста – у сумі 2300,0 тис.грн. або на рівні 2012 року;

– 33,5 % надходжень екологічного податку, який сплачується з 
джерел забруднення, розташованих на території міста, – у сумі  
40000,0 тис.грн.;

– власні надходження бюджетних установ, які утримують-
ся за рахунок коштів міського бюджету, заплановані у сумі  
51460,4 тис.грн.;

надходження до цільових фондів, утворених міською радою – у сумі 
2056,0 тис.грн.;

– збір за провадження торговельної діяльності нафтопродукта-
ми, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах – у сумі 290,0 тис.грн.;

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодав-
ства про охорону навколишнього природного середовища внаслі-
док господарської та іншої діяльності – у сумі 180,0 тис.грн.

ВИДАТКИ
При визначенні видатків міського бюджету пріоритетами залишаєть-

ся його соціальна спрямованість, з урахуванням заходів, направлених 
на економію бюджетних коштів, а також враховані подальше проведен-
ня реформ у системі охорони здоров’я; продовження поступового за-
провадження елементів програмно-цільового методу формування та 
виконання місцевих бюджетів.

При розрахунку видатків міського бюджету на 2013 рік враховано 
потребу в коштах на:

– забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфе-
ри відповідно до чинного законодавства, насамперед обов’язкових 
виплат та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги;

– збереження не менше рівня 2012 року видатків, пов’язаних з утри-
манням бюджетних установ.

В показниках міського бюджету обсяг видатків з кредиту-
ванням на 2013 рік (без урахування субвенцій і дотацій) склав  
1 694 027,4 тис.грн, у тому числі:

– по загальному фонду 1 488 961,8 тис.грн.;
– по спеціальному фонду 205 065,6 тис.грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджет-

ної сфери склали 853 277,0 тис.грн, що на 59 795,2 тис.грн. більше про-
ти очікуваного виконання 2012 року (793  481,8 тис.грн.) В проектних 
показниках по кожній галузі бюджетної сфери закладено підвищення 
рівня мінімальної заробітної плати (1 січня – 1 147 гривень., з 1 грудня –  
1 218 гривень на місяць) з урахуванням зміни першого тарифного розря-
ду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня – 852 гривні, з 1 грудня – 928 гривень на 
місяць.), а також інші обов’язкові та стимулюючі виплати згідно з чинним 
законодавством.

На оплату енергоносіїв і комунальних послуг видатки обрахова-
но у сумі 171 917,4 тис.грн., виходячи з очікуваного фактичного обсягу 
споживання за 2012 рік, з урахуванням скорочення за рахунок заходів з 
енергозбереження та діючих тарифів збільшених на коефіцієнти за кож-
ним видом енергоносіїв.

На придбання медикаментів видатки передбачені у сумі  
18 003,0 тис.грн.

Для придбання продуктів харчування передбачені видатки у сумі 
60 492,9 тис.грн, що більше виконання 2012 року на 9 126,1 тис.грн.

В результаті загальний обсяг соціально захищених видатків 
міського бюджету (без субвенцій з бюджетів вищих рівнів) склав 
1  191  014,3 тис.грн (у тому числі дотація вирівнювання районним у 
місті бюджетам – 81 832,6 тис.грн) або 80% обсягу видатків загального 
фонду без урахування дотацій і субвенцій з інших бюджетів.

За рахунок коштів міського бюджету будуть утримуватися 338 уста-
нов освіти, у тому числі: 149 дошкільних навчальних закладів, 133 за-
гальноосвітні школи, 2 вечірні школи, 2 загальноосвітні школи-інтерна-
ти, 1 загальноосвітня школа – інтернат для дітей-сиріт, 3 дитячі будинки, 
32 позашкільні заклади, 7 централізованих бухгалтерій, 9 інших установ 
освіти. Видатки по галузі «Освіта» склали 942 724,6 тис.грн., у тому 
числі по загальному фонду – 886 516,1 тис.грн., по спеціальному фонду 
56 208,5 тис.грн., з них бюджет розвитку – 13 200,0 тис.грн.

У 2013 році планується утримувати 8 установ охорони здоров’я, у 
тому числі: 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги та міський 
центр здоров’я.

Видатки на утримання цих закладів у 2013 році обраховано на суму 
130  586,2 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 123  411,2 тис.
грн., по спеціальному фонду 7 175,0 тис.грн., з них бюджет розвитку –  
6 925,0 тис.грн.

 Видатки по галузі «Культура та мистецтво» передбачені у сумі  
92 333,8 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 83  655,4 тис.
грн., по спеціальному фонду 8 678,4 тис.грн., з них бюджет розвитку –  
4 000,0 тис.грн.

За рахунок цих коштів будуть утримуватися 46 бібліотечних філій, 
музей, виставочний зал, 6 палаців культури, 18 шкіл естетичного вихо-
вання дітей, проводитися міські заходи, а також надаватися фінансова 
підтримка 3-м театрам.

На реалізацію заходів міської Програми соціального захисту окре-
мих категорій мешканців міста на 2013 рік видатки склали 17 597,1 
тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 16 228,7 тис.грн., по спеці-
альному фонду – 1 368,4 тис.грн., з них бюджет розвитку – 15,0 тис.грн. 
У порівнянні з очікуваним виконанням 2012 року видатки загального 
фонду збільшено на 6 688,5 тис.грн.

На реалізацію Програми підтримки багатодітних сімей та дітей 
пільгових категорій передбачені видатки на суму 717,4 тис.грн., 
зокрема на проведення ремонту 5 квартир дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, передбачено направити 390,4 тис.грн.

На виконання Програми розвитку та утримання житлово-кому-
нального господарства на 2013 рік передбачено по загальному та 
спеціальному фонду 123 585,8 тис.грн.

На виконання Програми модернізації ліфтового господарства в 
місті Кривому Розі на 2012-2016 роки в бюджеті розвитку спеціаль-
ного фонду передбачено 5 621,5 тис.грн.

На виконання Програми підтримки об’єднань співвласників ба-
гатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2012-2016 роки в 
бюджеті розвитку спеціального фонду передбачено 4 750,0 тис.грн.

В 2013 році для продовження виконання міської Програми місто-
будівної діяльності та створення геоінформаційної електронної 
містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004-2013рр., 
передбачено 5 832,0 тис.грн.

На реалізацію заходів Програми соціально-економічного розви-
тку міста на 2013 рік за рахунок коштів бюджету розвитку спеціально-
го фонду обсяг видатків передбачений у сумі 101 517,1 тис.грн.

На виконання міської Програми поліпшення роботи комунальних 
підприємств міського електротранспорту на 2013 рік передбачено 
надання фінансової підтримки у сумі 110 564,6 тис.грн., які планується 
направити на виплату заробітної плати та оплату послуг з охорони те-
риторій та лінії швидкісного трамваю.

На виконання міської Програми фінансової підтримки та розви-
тку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кри-
вий Ріг» на 2012-2015 роки» в 2013 році передбачені видатки на суму 
8 228,3 тис.грн., з них для виплати заробітної плати працівникам під-
приємства – 5 808,3 тис.грн.

Враховуючи прогнозні надходження на 2013 рік загальний обсяг фі-
нансових ресурсів міського фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища на проведення природоохоронних заходів у місті 
складає 40 180,0 тис.грн.

Для збалансування бюджетів районів у місті за рахунок доходів 
загального фонду міського бюджету передбачена дотація вирів-
нювання у сумі 81  832,6 тис.грн, яка буде перераховуватися управ-
лінням Державного казначейства України у м. Кривому Розі шляхом за-
стосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального 
фонду міського бюджету.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» міс-
ту визначено обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету 
в сумі 113 859,2 тис.грн., що на 3 669,1 тис.грн. менше показника 
2012 року.

Крім того, в показниках міського бюджету враховано обсяги суб-
венцій та дотації з державного та обласного бюджетів на суму  
704 132,3 тис.грн., з них:

– пільги і житлові субсидії населенню на оплату енергоносіїв та кому-
нальних послуг – 161 625,1 тис.грн.;

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми – 469 738,4 тис.грн.;
– на виплату державної соціальної допомоги на дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях – 4 581,3 тис.грн.;

– на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми 
«Здоров’я нації на 2002-2015 роки» та соціальний захист населення 
у 2013 році – 192,0 тис.грн.;

– для утримання притулків для дітей та центрів соціально – психоло-
гічної реабілітації дітей – 8 747,8 тис.грн.;

– на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окре-
мих територій – 20 000,0 тис.грн.;

 – на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності – 20 656,9 тис.грн.;

– природоохоронні заходи – 15 000,0 тис.грн.;
– інша додаткова дотація – 3 590,8 тис.грн., яка передбачена на утри-

мання додаткових штатних одиниць соціальних працівників.
Показники міського бюджету на 2013 рік (з урахуванням міжбю-

джетних трансфертів) передбачені:
• по доходах – 2 398 159,7 тис.грн., у тому числі:

– за загальним фондом – 2 203 598,1 тис.грн.;
– за спеціальним фондом – 194 561,6 тис.грн., у тому числі бюджет роз-

витку 62 583,6 тис.грн.;
• по видатках – 2 397 704,2 тис.грн., у тому числі:
за загальним фондом – 2 136 853,1 тис.грн.;
за спеціальним фондом – 260 851,1 тис.грн.;
• обсяг кредитування за загальним фондом – 455,5 тис.грн.;
• обсяг профіциту за загальним фондом – 66 289,5 тис.грн.;
• обсяг дефіциту за спеціальним фондом – 66 289,5 тис.грн.

Начальник фінансового управління О.РОЖКО.

Публічна інформація

грн.

(Продовження  на 11 стор. )

(Продовження. Початок  на 9 стор. )
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1 2 3 4 5 6
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00
12030100 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) 0,00 253 000,00 0,00 253 000,00
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 0,00 2 047 000,00 0,00 2 047 000,00
13000000  Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 550 087 760,00 0,00 0,00 550 087 760,00
13020000  Збір за спеціальне використання води 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
13020200  Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
13050000 Плата за землю 549 777 760,00 0,00 0,00 549 777 760,00
13050100  Земельний податок з юридичних осіб  50 401 440,00 0,00 0,00 50 401 440,00
13050200  Орендна плата з юридичних осіб  460 829 640,00 0,00 0,00 460 829 640,00
13050300  Земельний податок з фізичних осіб  4 090 510,00 0,00 0,00 4 090 510,00
13050500  Орендна плата з фізичних осіб  34 456 170,00 0,00 0,00 34 456 170,00
18000000 Місцеві податки і збори 0,00 55 323 600,00 55 033 600,00 55 323 600,00
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  0,00 1 090 800,00 1 090 800,00 1 090 800,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами 0,00 545 400,00 545 400,00 545 400,00
18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами 0,00 545 400,00 545 400,00 545 400,00
18040000  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 0,00 290 000,00 0,00 290 000,00

18041500  Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пере-
сувних автозаправних станціях, заправних пунктах 0,00 290 000,00 0,00 290 000,00

18050000  Єдиний податок 0,00 53 942 800,00 53 942 800,00 53 942 800,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0,00 11 435 900,00 11 435 900,00 11 435 900,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 0,00 42 506 900,00 42 506 900,00 42 506 900,00
19000000 Інші податки та збори 0,00 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00
19010000 Екологічний податок 0,00 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 0,00 21 164 000,00 0,00 21 164 000,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 0,00 1 916 000,00 0,00 1 916 000,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини 0,00 16 920 000,00 0,00 16 920 000,00

20000000 Неподаткові надходження 24 065 500,00 51 725 089,00 50 000,00 75 790 589,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4 882 200,00 34 649,00 0,00 4 916 849,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), на-
раховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність 385 500,00 0,00 0,00 385 500,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 385 500,00 0,00 0,00 385 500,00
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00
21080000 Інші надходження 196 700,00 0,00 0,00 196 700,00
21080500 Інші надходження 196 700,00 0,00 0,00 196 700,00
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,00 34 649,00 0,00 34 649,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 18 680 000,00 0,00 0,00 18 680 000,00
22010000  Плата за надання адміністративних послуг 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00
22010300  Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 17 200 000,00 0,00 0,00 17 200 000,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 17 200 000,00 0,00 0,00 17 200 000,00
22090000 Державне мито 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  1 158 300,00 0,00 0,00 1 158 300,00
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  141 700,00 0,00 0,00 141 700,00
24000000 Інші неподаткові надходження 503 300,00 180 000,00 0,00 683 300,00
24060000 Інші надходження 503 300,00 180 000,00 0,00 683 300,00
24060300 Інші надходження 503 300,00 0,00 0,00 503 300,00

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок госпо-
дарської та іншої діяльності 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 51 460 440,00 0,00 51 460 440,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 50 110 840,00 0,00 50 110 840,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 30 004 335,00 0,00 30 004 335,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 18 786 312,00 0,00 18 786 312,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 1 219 773,00 0,00 1 219 773,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 100 420,00 0,00 100 420,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 1 349 600,00 0,00 1 349 600,00

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільо-
вих заходів 0,00 1 349 600,00 0,00 1 349 600,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 111 700,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 611 700,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 111 700,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 111 700,00

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяй-
ного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 111 700,00 0,00 0,00 111 700,00

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  111 700,00 0,00 0,00 111 700,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
33010000 Кошти від продажу землі  0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності 
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають 
приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 782 334 658,00 35 656 900,00 0,00 817 991 558,00
41000000 Від органів державного управління 782 334 658,00 35 656 900,00 0,00 817 991 558,00
41020000 Дотації 117 450 026,00 0,00 0,00 117 450 026,00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам  113 859 200,00 0,00 0,00 113 859 200,00
41020900 Інші додаткові дотації  3 590 826,00 0,00 0,00 3 590 826,00
41030000 Субвенції 664 884 632,00 35 656 900,00 0,00 700 541 532,00

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 469 738 400,00 0,00 0,00 469 738 400,00

41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природ-
ного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 116 286 500,00 0,00 0,00 116 286 500,00

41030900

Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  
пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічно-
го побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  
вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв’язку  з відміною   податку  з  власників  транспорт-
них  засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян 44 759 300,00 0,00 0,00 44 759 300,00

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 579 300,00 0,00 0,00 579 300,00

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної влас-
ності у населених пунктах 0,00 20 656 900,00 0,00 20 656 900,00

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
41035000 Інші субвенції, у тому числі 8 939 800,00 15 000 000,00 0,00 23 939 800,00

 – на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми  «Здоров’я нації на 2002-2015 роки» та соціальний захист населення у 2013 році 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
 – на утримання притулків для дітей 3 527 800,00 0,00 0,00 3 527 800,00
 – на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 5 220 000,00 0,00 0,00 5 220 000,00
 – на природоохоронні заходи 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будин-
ках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 4 581 332,00 0,00 0,00 4 581 332,00

50000000 Цільові фонди 0,00 2 056 000,00 0,00 2 056 000,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами ви-
конавчої влади 0,00 2 056 000,00 0,00 2 056 000,00
Усього доходів: 2 203 598 122,00 194 561 589,00 62 583 600,00 2 398 159 711,00

Публічна інформація

(Продовження на 12 стор. )

(Продовження. Початок  на 9,10 стор. )



12 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№1(21326)•ЧЕТВЕР, 3 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів Видатки загального  фонду Видатки спеціального фонду

РазомКод тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів усього

з них

усього споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 

енергоносії
оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги 
та 

енерго-
носії

бюджет 
розвитку

з них
капітальні 

видатки за ра-
хунок коштів, 

що передають-
ся із загаль-
ного фонду 
до бюджету 

розвитку (спе-
ціального 

фонду)
1 2 3 4 5 6=7+10 7 8 9 10 11 12 13=3+6

03 Виконавчий комітет Криворізької міської ради 57 169 972,00 28 388 633,00 2 499 144,00 5 160 213,00 1 535 380,00 1 068 760,00 0,00 3 624 833,00 3 590 184,00 228 596,00 62 330 185,00
010116 Органи місцевого самоврядування 53 917 508,00 28 388 633,00 2 499 144,00 5 105 564,00 1 535 380,00 1 068 760,00 3 570 184,00 3 570 184,00 228 596,00 59 023 072,00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 323 997,00 0,00 323 997,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних си-

туацій та наслідків стихійного лиха 35 492,00 0,00 35 492,00
160101 Землеустрій 1 738 151,00 54 649,00 54 649,00 20 000,00 1 792 800,00
250404 Інші видатки 1 154 824,00 0,00 1 154 824,00

10 Управління освіти і науки виконкому міської 
ради 886 534 600,00 487 564 490,00 145 502 800,00 56 208 470,00 42 474 086,00 854 816,00 6 900,00 13 734 384,00 13 200 000,00 13 200 000,00 942 743 070,00

070101 Дошкільні заклади освіти 309 844 014,00 163 837 436,00 55 490 808,00 23 408 612,00 21 133 812,00 1 000,00 2 274 800,00 2 268 000,00 2 268 000,00 333 252 626,00
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гім-
назії,  колегіуми 456 655 810,00 257 521 583,00 77 125 461,00 28 838 934,00 20 375 759,00 813 785,00 1 700,00 8 463 175,00 8 070 700,00 8 070 700,00 485 494 744,00

070202 Вечірні (змінні) школи 2 689 046,00 1 783 552,00 242 131,00 0,00 2 689 046,00
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні 

санаторні школи-інтернати 16 293 167,00 8 474 125,00 1 940 770,00 352 737,00 99 498,00 253 239,00 217 500,00 217 500,00 16 645 904,00
070302 Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та 

дітей, які залишились без піклування батьків 8 673 928,00 3 957 841,00 1 620 702,00 0,00 8 673 928,00
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 11 924 990,00 5 892 977,00 1 857 684,00 0,00 11 924 990,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 48 170 605,00 27 246 804,00 6 302 206,00 2 789 318,00 323 548,00 200,00 2 465 770,00 2 453 800,00 2 453 800,00 50 959 923,00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної осві-

ти 12 253 673,00 5 548 994,00 195 297,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 403 673,00
070804 Централізовані бухгалтерії  обласних, міських, ра-

йонних відділів освіти 15 446 129,00 10 728 015,00 450 110,00 419 489,00 312 689,00 106 800,00 40 000,00 40 000,00 15 865 618,00
070805 Групи  централізованого господарського обслугову-

вання 1 998 759,00 1 320 296,00 154 322,00 93 180,00 81 180,00 400,00 12 000,00 2 091 939,00
070806 Інші заклади освіти 1 863 699,00 1 252 867,00 123 309,00 156 200,00 147 600,00 41 031,00 3 600,00 8 600,00 2 019 899,00
070808 Допомога дітям–сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 
років 702 280,00 0,00 702 280,00

091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 18 500,00 0,00 18 500,00

11 Комітет у справах сім’ї і молоді виконкому 
міської ради 5 447 700,00 3 306 200,00 109 956,00 128 600,00 0,00 0,00 0,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 5 576 300,00

091101 Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 4 724 661,00 3 250 900,00 97 056,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 4 853 261,00

091102 Програми і заходи  центрів соціальних служб для  
сім’ї , дітей та молоді 104 055,00 55 300,00 12 900,00 0,00 104 055,00

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді 130 320,00 0,00 130 320,00

091104 Соціальні програми і заходи державних органів з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 17 160,00 0,00 17 160,00

091106 Інші видатки 177 301,00 0,00 177 301,00
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах сім’ї 81 900,00 0,00 81 900,00
090802 Інші програми соціального захисту дітей 181 960,00 0,00 181 960,00
250913 Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих грома-
дянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла 30 343,00 0,00 30 343,00

13 Комітет з фізичної  культури  і  спорту викон-
кому міської ради 346 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 200,00

130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і зма-
гань 207 931,00 0,00 207 931,00

130112 Інші видатки 20 329,00 0,00 20 329,00
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитя-

чо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості) 117 940,00 0,00 117 940,00

14 Управління охорони  здоров’я виконкому міської 
ради 123 603 200,00 922 825,00 115 637,00 7 175 000,00 250 000,00 0,00 0,00 6 925 000,00 6 925 000,00 6 925 000,00 130 778 200,00

080704 Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти 1 766 007,00 922 825,00 115 637,00 0,00 1 766 007,00
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) до-

помоги 121 837 193,00 7 175 000,00 250 000,00 6 925 000,00 6 925 000,00 6 925 000,00 129 012 193,00
15 Управління праці та соціального захисту насе-

лення виконкому міської ради 177 160 504,00 2 476 646,00 1 069 787,00 4 627 900,00 1 274 600,00 0,00 0,00 3 353 300,00 3 274 500,00 15 000,00 181 788 404,00
з них за рахунок субвенцій з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам: 160 936 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 936 304,00
на надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідве-
дення, квартирної плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій), виве-
зення побутового сміття та рідких нечистот  116 286 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 286 500,00
на надання пільг та житлових субсидій насе-
ленню на придбання твердого та рідкого піч-
ного побутового палива і скрапленого газу 579 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 300,00
на надання пільг з послуг зв’язку, інших перед-
бачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату   
електроенергії, природного і скрапленого газу 
на  побутові потреби, твердого  та рідкого піч-
ного побутового палива, послуг тепло-, водопос-
тачання і водовідведення,  квартирної плати 
(утримання будинків і споруд  та прибудинкових  
територій),  вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот),  на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів  та інших са-
мохідних машин і механізмів та  відповідним 
збільшенням ставок акцизного  податку з 
пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 44 070 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 070 504,00

090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширю-
ється чинність Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які ма-
ють особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадя-
нам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пен-
сіонерами, на житлово-комунальні послуги 65 327 500,00 0,00 65 327 500,00
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у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  65 327 500,00 0,00 65 327 500,00

090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширю-
ється чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які ма-
ють особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (заги-
блих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань 
на придбання твердого палива та скрапленого газу 265 430,00 0,00 265 430,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 265 430,00 0,00 265 430,00

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поши-
рюється чинність Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдо-
вам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим гро-
мадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій 
або є пенсіонерами 1 555 640,00 0,00 1 555 640,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв’язку, інших передбачених зако-
нодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату   електроенергії, при-
родного і скрапленого газу на  побутові потреби, 
твердого  та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  
квартирної плати (утримання будинків і споруд  
та прибудинкових  територій),  вивезення побуто-
вого сміття та рідких нечистот),  на компенса-
цію втрати частини доходів у зв’язку з відмі-
ною податку з власників транспортних засобів  
та інших самохідних машин і механізмів та  
відповідним збільшенням ставок акцизного  
податку з пального і на компенсацію за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян 1 555 640,00 0,00 1 555 640,00

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової мі-
ліції, ветеранам державної пожежної охорони, вете-
ранам Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (за-
гиблих) ветеранів військової служби, ветеранів ор-
ганів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветера-
нів служби цивільного захисту та ветеранів Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, звільненим зі служби за віком, хворобою 
або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам на-
чальницького складу податкової міліції, рядового 
і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам 
з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку 
з виконанням службових обов’язків, непрацездат-
ним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, батькам та членам 
сімей осіб рядового і начальницького складу органів 
і підрозділів цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у від-
ставці, на  житлово-комунальні послуги 5 722 500,00 0,00 5 722 500,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  5 722 500,00 0,00 5 722 500,00

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової мі-
ліції, ветеранам державної пожежної охорони, вете-
ранам Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової мі-
ліції, ветеранів державної пожежної охорони, вете-
ранів Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-ви-
конавчої системи, державної пожежної охорони, 
дітям (до досягнення повноліття) працівників мілі-
ції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-ви-
конавчої системи, державної пожежної охорони, за-
гиблих або померлих у зв’язку з виконанням служ-
бових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, на придбання твердого 
палива 600,00 0,00 600,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 600,00 0,00 600,00

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих грома-
дян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою,  на житлово-комунальні послуги 3 682 200,00 0,00 3 682 200,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  3 682 200,00 0,00 3 682 200,00
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090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих грома-
дян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою,  на придбання твердого палива 9 570,00 0,00 9 570,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 9 570,00 0,00 9 570,00

090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 65 895,00 0,00 65 895,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату   електроенергії, 
природного і скрапленого газу на  побутові по-
треби, твердого  та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовід-
ведення,  квартирної плати (утримання будинків 
і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезен-
ня побутового сміття та рідких нечистот),  на 
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних за-
собів  та інших самохідних машин і механізмів 
та  відповідним збільшенням ставок акцизно-
го  податку з пального і на компенсацію за піль-
говий проїзд окремих категорій громадян 65 895,00 0,00 65 895,00

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 4 050 500,00 0,00 4 050 500,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв’язку, інших передбачених за-
конодавством пільг (крім пільг на одержання 
ліків, зубопротезування, оплату   електроенер-
гії, природного і скрапленого газу на  побутові по-
треби, твердого  та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовід-
ведення,  квартирної плати (утримання будинків 
і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезен-
ня побутового сміття та рідких нечистот),  на 
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних за-
собів  та інших самохідних машин і механізмів та  
відповідним збільшенням ставок акцизного  
податку з пального і на компенсацію за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян 4 050 500,00 0,00 4 050 500,00

090215 Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні 
послуги 3 847 000,00 0,00 3 847 000,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  3 847 000,00 0,00 3 847 000,00

090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 36 470,00 0,00 36 470,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 36 470,00 0,00 36 470,00

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 37 707 300,00 0,00 37 707 300,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  37 707 300,00 0,00 37 707 300,00

90406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 251 210,00 0,00 251 210,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 251 210,00 0,00 251 210,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 9 742 663,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 15 000,00 9 957 663,00
090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 

Гірничого закону України мають право на безоплатне 
отримання вугілля на побутові потреби, але прожи-
вають у будинках, що мають центральне опалення 16 020,00 0,00 16 020,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на при-
дбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу 16 020,00 0,00 16 020,00

091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи), на оплату житлово-кому-
нальних послуг і природного газу 131 260,00 0,00 131 260,00

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інва-
лідів і ветеранів 870 630,00 0,00 870 630,00

091214 Інші установи та заклади 5 479 647,00 2 476 646,00 1 069 787,00 4 412 900,00 1 274 600,00 3 138 300,00 3 059 500,00 9 892 547,00
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті 2 572 480,00 0,00 2 572 480,00
у тому числі за рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв’язку, інших передбачених зако-
нодавством пільг (крім пільг на одержання лі-
ків, зубопротезування, оплату   електроенер-
гії, природного і скрапленого газу на  побутові 
потреби, твердого  та рідкого пічного побуто-
вого палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення,  квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд  та прибудинкових  
територій),  вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот),  на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів  та інших 
самохідних машин і механізмів та  відповід-
ним збільшенням ставок акцизного  податку 
з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 2 572 480,00 0,00 2 572 480,00

170602 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-
транспортом  окремим категоріям громадян 35 825 989,00 0,00 35 825 989,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зу-
бопротезування, оплату   електроенергії, при-
родного і скрапленого газу на  побутові потреби, 
твердого  та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  
квартирної плати (утримання будинків і спо-
руд  та прибудинкових  територій),  вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот),  на 
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних за-
собів  та інших самохідних машин і механізмів 
та  відповідним збільшенням ставок акцизно-
го  податку з пального і на компенсацію за піль-
говий проїзд окремих категорій громадян 35 825 989,00 0,00 35 825 989,00
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1 2 3 4 5 6=7+10 7 8 9 10 11 12 13=3+6
20 Служба у справах дітей виконкому міської ради 6 477 815,00 3 126 400,00 757 530,00 390 400,00 0,00 0,00 0,00 390 400,00 390 400,00 390 400,00 6 868 215,00

090700 Утримання закладів, що надають соціальні послуги ді-
тям, які опинились в складних життєвих обставинах 6 427 800,00 3 126 400,00 757 530,00 0,00 6 427 800,00

090802 Інші програми соціального захисту дітей 40 000,00 0,00 40 000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 10 015,00 390 400,00 390 400,00 390 400,00 390 400,00 400 415,00

24 Управління культури і туризму виконкому 
міської ради 88 576 400,00 46 529 343,00 6 094 009,00 8 678 380,00 4 203 716,00 1 278 709,00 950 263,00 4 474 664,00 4 000 000,00 4 000 000,00 97 254 780,00

110102 Театри 12 143 058,00 640 700,00 640 700,00 640 700,00 640 700,00 12 783 758,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи 356 000,00 20 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 364 000,00
110201 Бібліотеки 15 628 545,00 9 447 453,00 1 945 917,00 822 940,00 26 640,00 796 300,00 796 300,00 796 300,00 16 451 485,00
110202 Музеї і виставки 2 485 870,00 1 126 117,00 351 763,00 51 006,00 51 006,00 2 536 876,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу 10 291 734,00 6 031 581,00 1 805 549,00 2 702 081,00 326 393,00 45 430,00 80 441,00 2 375 688,00 2 330 000,00 2 330 000,00 12 993 815,00
110205 Школи естетичного виховання дітей 42 750 193,00 29 904 192,00 1 990 780,00 4 453 653,00 3 799 677,00 1 233 279,00 869 822,00 653 976,00 225 000,00 225 000,00 47 203 846,00
120100 Телебачення і радіомовлення 4 672 600,00 0,00 4 672 600,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 248 400,00 0,00 248 400,00

29 Архівний відділ виконкому міської ради 0,00 0,00 0,00 295 810,00 290 310,00 189 069,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 295 810,00
010116 Органи місцевого самоврядування 295 810,00 290 310,00 189 069,00 5 500,00 295 810,00

40 Управління благоустрою та житлової політи-
ки виконкому міської ради 201 360 603,00 0,00 380 000,00 68 014 262,00 15 896 000,00 0,00 0,00 52 118 262,00 30 781 362,00 21 028 900,00 269 374 865,00
з них за рахунок: субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 0,00 0,00 0,00 20 656 900,00 0,00 0,00 0,00 20 656 900,00 0,00 0,00 20 656 900,00

100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих ор-
ганів влади 6 911 500,00 6 911 500,00 6 811 500,00 6 811 500,00 6 911 500,00

100106 Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00

100201 Теплові мережі 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 5 751 414,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00 6 381 414,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 78 576 255,00 380 000,00 8 063 400,00 8 063 400,00 8 063 400,00 8 063 400,00 86 639 655,00
160101 Землеустрій 50 000,00 0,00 50 000,00
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні ви-

робничі об’єднання та інші підприємства, установи 
та організації житлово-комунального господарства 4 325 074,00 0,00 4 325 074,00

170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівни-
цтвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг 23 246 900,00 2 590 000,00 20 656 900,00 23 246 900,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ре-
конструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 0,00 20 656 900,00 20 656 900,00 20 656 900,00

150101 Капітальні вкладення 1 365 000,00 1 365 000,00 1 365 000,00 1 365 000,00 1 365 000,00
150202 Розробка схем та проектних рішень масового засто-

сування 700 000,00 0,00 700 000,00
170103 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 40 000,00 0,00 40 000,00
170603 Інші заходи у сфері електротранспорту 110 564 600,00 8 511 462,00 8 511 462,00 8 511 462,00 119 076 062,00
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб’єктів підприємницької діяльності 150 000,00 150 000,00 150 000,00 39 000,00 150 000,00

240601 Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів 12 800 000,00 12 800 000,00 0,00 12 800 000,00

240603 Ліквідація іншого забруднення навколишнього при-
родного середовища 580 000,00 580 000,00 580 000,00

240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування і місцевими органами виконавчої влади 506 000,00 506 000,00 506 000,00

210110 Заходи з організації рятування на водах 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 4 500,00 4 500,00
250404 Інші видатки 171 760,00 0,00 171 760,00

45 Управління комунальної власності міста ви-
конкому міської ради 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

160101 Землеустрій 1 200 000,00 1 200 000,00
47 Управління капітального будівництва викон-

кому міської ради 0,00 0,00 0,00 83 826 300,00 232 000,00 0,00 51 838,00 83 594 300,00 42 787 300,00 0,00 83 826 300,00
010116 Органи місцевого самоврядування 239 000,00 232 000,00 51 838,00 7 000,00 239 000,00
150101 Капітальні вкладення 42 787 300,00 42 787 300,00 42 787 300,00 42 787 300,00
240601 Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 15 800 000,00 15 800 000,00 15 800 000,00
240602 Утилізація відходів 100 000,00 100 000,00 100 000,00
240603 Ліквідація іншого забруднення навколишнього при-

родного середовища 24 900 000,00 24 900 000,00 24 900 000,00
48 Управління містобудування і архітектури ви-

конкому міської ради 5 832 001,00 0,00 0,00 2 550 000,00 494 000,00 0,00 0,00 2 056 000,00 0,00 0,00 8 382 001,00
150202 Розробка схем та проектних рішень масового засто-

сування 5 729 798,00 0,00 5 729 798,00
150203 Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація 

пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 102 203,00 0,00 102 203,00
240601 Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авто-

номної Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування і місцевими органами виконавчої влади 1 550 000,00 494 000,00 1 056 000,00 1 550 000,00

65 Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської 
ради 6 108 300,00 0,00 0,00 3 533 750,00 0,00 0,00 0,00 3 533 750,00 3 533 750,00 0,00 9 642 050,00

171000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 5 808 300,00 0,00 5 808 300,00
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб’єктів підприємницької діяльності 3 533 750,00 3 533 750,00 3 533 750,00 3 533 750,00

150202 Розробка схем та проектних рішень масового засто-
сування 300 000,00 0,00 300 000,00

73 Управління економіки виконкому міської ради 1 479 308,00 0,00 0,00 262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00 1 741 308,00
180410 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 1 479 308,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00 1 741 308,00

76 Фінансове управління виконкому міської ради 575 556 542,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 595 556 542,00
у тому числі субвенції з державного бюджету 475 008 528,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 495 008 528,00

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних 
та міських бюджетів 81 832 580,00 0,00 81 832 580,00

250102 Резервний фонд 16 395 434,00 0,00 16 395 434,00
250326 Субвенція з державного бюджету місцевим бю-

джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 469 738 400,00 0,00 469 738 400,00

250376 Субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату державної соціальної до-
помоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпе-
чення батькам-вихователям і прийомним бать-
кам за надання соціальних послуг у дитячих бу-
динках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» 4 581 332,00 0,00 4 581 332,00

250329 Субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг 
на одержання ліків, зубопротезування, оплату   
електроенергії, природного і скрапленого газу 
на  побутові потреби, твердого  та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, во-
допостачання і водовідведення,  квартирної 
плати (утримання будинків і споруд  та прибу-
динкових  територій),  вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот),  на компенсацію 
втрати частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів  та 
інших самохідних машин і механізмів та  від-
повідним збільшенням ставок акцизного  по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 688 796,00 0,00 688 796,00

250380 Інші субвенції 2 320 000,00 0,00 0,00 0,00 2 320 000,00

Публічна інформація

(Закінчення на 16 стор. )

(Продовження. Початок  на 9, 10, 11, 12, 13, 14 стор. )
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Тернівська районна у місті рада
РІШЕННЯ

(ХVІІ сесія VІ скликання)
28.12.2012 року м. Кривий Ріг № 193

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік», ураховуючи листи Міністерства фі-
нансів України від 23.11.2012 №31-05010-14-8/27910 «Щодо Типової форми 
рішення та бюджетного запиту», 07.12.2012 №31-05010-14-21/29184 «Щодо 
розрахункових показників місцевих бюджетів на 2013 рік», керуючись За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Криво-
різької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про обсяг і межі повноважень ра-
йонних у місті рад та їх виконавчих органів» та від 26.12.2012 №1560 «Про 
міський бюджет на 2013 рік», районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2013 

рік у сумі 80201,6 тис.грн.
 У складі доходів районного у місті бюджету затвердити обсяг дотації ви-

рівнювання з міського бюджету у сумі 13047,6 тис.грн., субвенцій з міського 
бюджету за рахунок державного бюджету у сумі 60583,9 тис.грн., з них:

 – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допо-
моги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 60145,2 
тис.грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату дер-
жавної соціальної допомоги на дітей–сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за ди-
тиною» у сумі 407,2 тис.грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природно-
го і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових те-
риторій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компен-
сацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відпо-
відним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенса-
цію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 31,4 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 79840,1 тис.
грн., спеціального фонду бюджету 361,5 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 
2013 рік у сумі 80201,6 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій з міського 
бюджету за рахунок державного бюджету у сумі 60583,9 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 79266,4 тис.
грн., видатків спеціального фонду бюджету у сумі 935,2 тис.грн. за тимчасо-
вою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) 
та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 
районного у місті бюджету на 2013 рік у сумі 10,0 тис.грн.

4. Установити профіцит районного у місті бюджету у сумі 573,7 тис.грн., 
у тому числі загального фонду районного у місті бюджету у сумі 573,7 тис.
грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загально-
го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету у 
сумі 573,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження ко-
штів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 
573,7 тис.грн. (додаток 4).

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за раху-
нок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду ра-
йонного у місті бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;
 – нарахування на заробітну плату;
 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 – забезпечення продуктами харчування;
 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 – поточні трансферти населенню.
8. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на ре-

алізацію програм районного значення на загальну суму 1146,2 тис.грн. (до-
даток 6).

9. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04 бе-
резня 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 бюдже-
ту» визначити:

 – управління праці та соціального захисту населення виконкому район-
ної у місті ради (Ткачук Т.О.) головним розпорядником коштів щодо 
фінансування державних соціальних програм за рахунок субвенцій із 
державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, 
визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України;

– фінансовий відділ виконкому районної у місті ради (Костіна В.В.) та 
управління Державної казначейської служби у Тернівському районі 
м.Кривого Рогу (Лучіна О.І.) відповідальними за своєчасне перераху-
вання отриманих субвенцій з державного бюджету на фінансування 
пільг, соціальних допомог та субвенцій усіх видів з міського бюджету.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, з метою ефективно-
го використання коштів субвенцій із державного бюджету на фінансування 
програм соціального захисту населення доручити голові районної у місті 
ради протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіля-
ти їх річні обсяги між кодами функціональної класифікації видатків у межах 
загального обсягу субвенції, виходячи з фактично нарахованих обсягів, з на-
ступним затвердженням на черговій сесії районної у місті ради.

10. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету (Терьохін 
В.П., Ткачук Т.О., Горевич С.О.):

10.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на опла-
ту праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених зако-
нодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водо-
постачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, своєчасність виплати заробітної плати і 
проведення розрахунків за енергоносії, не допускаючи будь-якої простро-
ченої заборгованості; укладання договорів за кожним видом енергоносіїв 
по кожній бюджетній установі та закладу в межах, визначених обґрунтова-
них лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановле-
них асигнувань;

10.2 установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показни-
ках за кожною бюджетною установою, виходячи з обсягів відповідних бю-
джетних призначень, та забезпечити укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

10.3 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних установ 
та структурних підрозділів у межах затверджених в районному у місті бю-
джеті призначень з урахуванням жорсткої економії бюджетних коштів;

10.4 на виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ та закладів утримувати чисель-
ність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, вклю-
чаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бю-
джетних установ та закладів у кошторисах на 2013 рік;

10.5 активізувати роботу з подальшого впорядкування мережі та оптимі-
зації видатків за кожною бюджетною установою.

10.6 при визначенні одержувачів бюджетних коштів, які залучаються до 
виконання заходів районних програм, керуватися критеріями, затвердже-
ними Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про за-
твердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних ви-
мог до виконання кошторисів бюджетних установ». Одержувачем не може 
бути суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яку визнано 
в установленому порядку банкрутом, стосовно якої порушено справу про 
банкрутство чи яка перебуває в стадії ліквідації.

11. Доручити протягом 2013 року в процесі виконання районного у місті 
бюджету:

11.1 голові районної у місті ради розпорядженням з наступним затвер-
дженням на сесіях районної у місті ради:

– перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпоряд-
ника коштів за загальним та спеціальним фондами районного у місті 
бюджету;

– збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин районного у міс-
ті бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів та їх 
перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень міської 
ради та розпоряджень міського голови;

– зміни до показників районного у місті бюджету відповідно до Наказу Мі-
ністерства фінансів України від 14 січня 2011 №11 «Про бюджетну кла-
сифікацію» зі змінами;

11.2 фінансовому відділу виконкому районної у місті ради (Костіна В.В.):
11.2.1 у процесі виконання районного у місті бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бю-

джетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету, 
у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бю-
джетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах район-
ного у місті бюджету згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України;

 11.2.2 згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати 
позики на покриття тимчасових касових розривів районного у місті бюдже-
ту, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в ме-
жах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 
цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного року.

12. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загального 
фонду районного у місті бюджету зараховуються:

12.1 в повному обсязі:
 – адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами ра-

йонних у місті рад або утвореними ними в установленому порядку ад-
міністративними комісіями;

 – місцеві збори, які встановлені на території міста та справляються на те-
риторії Тернівського району: збір за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності;

12.2 зараховуються за встановленими нормативами відрахування по пла-
ті за землю, у тому числі орендної плати за землю в розмірі 20,16%.

13. Рекомедувати Північній міжрайонній державній податковій інспекції у 
місті Кривому Розі (Гончар О.Л.) забезпечити:

13.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених держав-
ним бюджетом України, обласним, міським і районними у місті бюджетами 
на 2013 рік, у тому числі від надходжень:

 – загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється 
перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам у 2013 році 
згідно зі статтею 108 Бюджетного кодексу України;

13.2 перевірку достовірності наданих землекористувачами району по-
даткових декларацій від плати за землю щодо правильності обчислення 
цього платежу з урахуванням діючої в місті грошової оцінки землі;

13.3 погашення податкового боргу (недоїмки), який утворився станом на 
1 січня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бю-
джетів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників по-
датків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових 
платежів) після реєстрації здійснюється відповідно до статті 45 Бюджетного 
кодексу України за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного 
бюджетного періоду.

14. Установити, що:
14.1 річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у держав-

ній або комунальній власності, визначаються згідно з чинним законодав-
ством України та відповідними рішеннями міської ради;

14.2 відповідно до статті 287 розділу XIII Податкового кодексу України 
платежі за землю сплачуються платниками на відповідні рахунки обліку до-
ходів за місцезнаходженням земельної ділянки відповідно до районного по-
ділу території міста.

15. Структурним підрозділам та галузевим спеціалістам виконкому ра-
йонної у місті ради сприяти повноті стягнення і своєчасності надходжень до 
відповідних місцевих бюджетів плати за землю, місцевих зборів (за прова-
дження деяких видів підприємницької діяльності), адміністративних штра-
фів та інших санкцій.

 16. На виконання статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» структурним підрозділам та галузевим спеціалістам виконкому 
районної у місті ради – розробникам програм районного значення забез-
печити за підсумками фінансового року подання районній у місті раді звітів 
про хід і результати їх виконання.

17. Виконкому районної у місті ради забезпечити:
 – щоквартальне подання письмового звіту районній у місті раді про хід 

виконання районного у місті бюджету на 2012 рік для його затверджен-
ня;

 – публікацію інформації про районний у місті бюджет, в тому числі рішен-
ня про районний у місті бюджет та квартальні звіти про його виконання, 
у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник».

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Міщук О.Д.) 

оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської ра-
йонної у місті ради в мереж Інтернет у визначений чинним законодавством 
термін.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ра-
йонної у місті ради з питань планування, бюджету, економіки та підприєм-
ницької діяльності (Філонов В.П.).

Голова районної у місті ради В.ТЕРЬОХІН.

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом
Разом

у т.ч. 
бюджет 
розви-

тку
1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 6181080,00 0,00 0,00 6181080,00
13050000 Плата за землю 5796080,00 0,00 0,00 5796080,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 3597350,00 0,00 0,00 3597350,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 1605470,00 0,00 0,00 1605470,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 51680,00 0,00 0,00 51680,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 541580,00 0,00 0,00 541580,00

18000000 Місцеві податки і збори 385000,00 0,00 0,00 385000,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 385000,00 0,00 0,00 385000,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 197000,00 0,00 0,00 197000,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 113000,00 0,00 0,00 113000,00
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 1000,00 0,00 0,00 1000,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 45000,00 0,00 0,00 45000,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 3000,00 0,00 0,00 3000,00
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 26000,00 0,00 0,00 26000,00

20000000 Неподаткові надходження 27600,00 0,00 0,00 27600,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 27600,00 0,00 0,00 27600,00
21080000 Інші надходження 27600,00 0,00 0,00 27600,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 27600,00 0,00 0,00 27600,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 361510,00 0,00 361510,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 361510,00 0,00 361510,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 318790,00 0,00 318790,00

1 2 3 4 5 6=7+10 7 8 9 10 11 12 13=3+6
у тому числі: субвенція з обласного бюджету 
районним у місті бюджетам на утримання 
центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей 2 320 000,00 0,00 2 320 000,00

250404 Інші видатки 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
в тому числі за рахунок субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 2 136 853 145,00 572 314 537,00 156 528 863,00 260 851 085,00 66 650 092,00 3 391 354,00 1 009 001,00 194 200 993,00 128 873 096,00 66 178 496,00 2 397 704 230,00
у тому числі за рахунок субвенцій з державного бю-
джету місцевим бюджетам 635 944 832,00 0,00 0,00 40 656 900,00 0,00 0,00 0,00 40 656 900,00 20 000 000,00 20 000 000,00 676 601 732,00

Додаток  1  до рішення районної у місті ради  28.12.2012 № 193
Доходи районного  у місті бюджету  на  2013  рік 

(грн.)

Публічна інформація

(Продовження на 25 стор. )

(Продовження. Початок  на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  стор. )
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Код типової 
відомчої 

класифіка-
ції видатків

Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Код тим-
часової 

класифіка-
ції видатків 

та креди-
тування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредиту-
вання місцевих бюджетів Всього

            з них

Всього спожи-
вання

з них

розвитку

з них

оплата 
праці

кому-
нальні 

оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги 
та енер-
гоносії

бюджет 
розви-

тку

з них
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

03 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради 10129410 6096001 628172 240590 40590 0 0 200000 200000 200000 10370000
010116 Органи місцевого самоврядування 9973200 6096001 628172 240590 40590 0 0 200000 200000 200000 10213790
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 70150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70150
090802 Інші  програми соціального захисту  дітей 31750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31750
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 15610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15610
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рів-

них прав та можливостей жінок і чоловіків 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380
091107 Соціальні програми  і заходи державних органів у справах сім’ї 9860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9860
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 16960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16960
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10500

15 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської 
районної у місті ради 66580482,00 3810817 144932 606402 264102 188576 5631 342300 342300 342300 67186884,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною» 407232,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407232,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 60145200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60145200
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством 
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенер-
гії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян» 0 0 0 31440 0 0 0 31440 31440 31440 31440

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 407232,00 0 0 0 0 0 0 0 0 407232,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 407232,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407232,00

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осо-
бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами 0 0 0 31440 0 0 0 31440 31440 31440 31440
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством 
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з 
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0 31440 0 0 0 31440 31440 31440 31440

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 726500 0 0 0 0 0 0 0 0 726500
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 726500 0 0 0 0 0 0 0 0 726500

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 8387600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8387600
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 8387600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8387600

090304 Допомога при народженні дитини 28740500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28740500,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 28740500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28740500,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванням 4561100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4561100,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 4561100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4561100,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 6743700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6743700,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 6743700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6743700,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям 561100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561100,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 561100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561100,00

090308 Допомога при усиновленні дитини 97700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97700,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 97700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97700,00

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 2417100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2417100,00
«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 2417100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2417100,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 242950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242950,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних по-

слуг) 5580400 3810817 144932 606402 264102 188576 5631 342300 342300 342300 6186802

1 2 3 4 5 6
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 40920,00 40920,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 1800,00 0,00 1800,00

40000000 Офіційні трансферти 73631452,00 0,00 0,00 73631452,00
41000000 Від органів державного управління 73631452,00 0,00 0,00 73631452,00
41020000 Дотації 13047580,00 0,00 0,00 13047580,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 13047580,00 0,00 0,00 13047580,00

41030000 Субвенції 60583872,00 0,00 0,00 60583872,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 

та тимчасової державної допомоги дітям 60145200,00 0,00 0,00 60145200,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг те-
пло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та 
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 31440,00 0,00 0,00 31440,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» 407232,00 0,00 0,00 407232,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 79840132,00 361510,00 0,00 80201642,00

Додаток 3 до рішення районної у місті ради 28.12.2012 № 193
Розподіл видатків районного у місті бюджету на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів (грн.)

Публічна інформація

(Закінчення на 26 стор. )

(Продовження. Початок на 16 стор. )



26 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№1(21326)•ЧЕТВЕР, 3 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua

Жовтнева районна у місті рада
РІШЕННЯ

(ХІ сесія VІ скликання)
28.12.2012 м. Кривий Ріг 

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік», рішення міської ради 
«Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», районна у місті рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 
2013 рік у сумі 119745,9 тис. грн., у тому числі:

 – дотації вирівнювання з міського бюджету у сумі 12711,7 тис. грн.;
 – субвенцій з державного бюджету у сумі 94331,0 тис. грн., з них:
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 
– 93011,2 тис. грн.;

• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електро-
енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твер-
дого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопос-
тачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміт-
тя та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян – 213,9 тис. грн.;

• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принци-
пом «гроші ходять за дитиною» – 1105,9 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 119345,6 
тис. грн., спеціального фонду бюджету – 400,3 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету 
на 2013 рік у сумі 119745,9 тис.грн. (за рахунок субвенцій з Державного 
бюджету 94331,0 тис. грн.), у тому числі обсяг видатків загального фонду 
бюджету в сумі 116632,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бю-
джету 3113,2 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та креди-
тування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками 
коштів (додатки 3, 3.1).

3. Установити профіцит районного у місті бюджету в сумі 2712,9 тис. 
грн., в тому числі:

 – загального фонду районного у місті бюджету у сумі 2712,9 тис. грн., 
напрямом використання якого визначити передачу коштів із загально-
го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету 
у сумі 2712,9 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

 – надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) у сумі 2712,9 тис. грн. (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів район-
ного у місті бюджету у сумі 20,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5), фінансування яких буде 
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

7. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та рішення 
міської ради від 26.12.2012 «Про міський бюджет на 2012 рік» до загаль-
ного фонду районного у місті бюджету зараховуються:

• плата за землю за встановленим міською радою нормативом відра-
хування у розмірі 18,38% від надходжень до міського бюджету пла-
ти за землю, у тому числі орендної плати за землю;

• у повному обсязі:
 – адміністративні штрафи, що накладаються в установленому поряд-

ку адміністративною комісією виконкому районної у місті ради;
– збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім 

збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопро-
дуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малога-
баритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах).

 8. Управлінню Державної казначейської служби у Жовтневому райо-
ні здійснювати казначейське обслуговування районного у місті бюдже-
ту за доходами, зараховувати доходи по податках і зборах до районного 
у місті бюджету згідно з п. 7 цього рішення.

9. Рекомендувати Північній міжрайонній державній податковій ін-
спекції у місті Кривому Розі (Гончар О.Л.):

– забезпечити виконання податкових та інших надходжень, передба-
чених Державним бюджетом України, обласним, міським і район-
ним бюджетами на 2013 рік;

– з метою отримання додаткового ресурсу проводити заходи щодо 
погашення податкового боргу з податків, зборів, обов’язкових пла-
тежів, фінансових санкцій, пені, штрафів, який склався станом на 1 
січня 2013 року.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного у місті бюджету на 2013 рік за економічною структурою ви-
датків відповідно за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню.
 11. Затвердити на 2013 рік у складі видатків районного у місті бюдже-

ту кошти на реалізацію районних програм на загальну суму 4391,9 тис. 
грн. (додаток 6).

12. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах 
по бюджетних установах, що фінансуються з районного у місті бюджету, 
виходячи з обсягів призначень, затверджених цим рішенням (додаток 
7).

 13. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету за-
безпечити:

 – потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних 
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення 
розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопоста-
чання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бю-
джетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості із зазначених видатків;

 – укладання угод щодо споживання енергоносіїв по кожній бюджет-
ній установі в межах визначених обґрунтованих лімітів споживання 
в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

 – на виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ утримувати чисельність 
працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, за-
твердженого для бюджетних установ у кошторисах на 2013 рік.

14. Доручити голові районної у місті ради у процесі виконання ра-
йонного у місті бюджету протягом 2013 року здійснювати своїм розпо-
рядженням, з наступним затвердженням на черговій сесії районної у 
місті ради:

– перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних при-
значень головного розпорядника коштів по загальному та спеці-
альному фондах районного у місті бюджету;

– затвердження та перерозподіл за цільовим призначенням міжбю-
джетних трансфертів відповідно до рішень міської ради та розпо-
ряджень міського голови.

 15. Доручити фінансовому відділу виконкому районної у місті ради у 
процесі виконання районного у місті бюджету у виняткових випадках за 
обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати 
перерозподіл видатків за економічною класифікацією, в межах загаль-
ного обсягу бюджетних призначень по загальному фонду районного 
бюджету, згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів здійснювати відповідно до частини п’ятої статті 23 Бюджетного 
кодексу України.

16. Доручити фінансовому відділу виконкому районної у місті ради 
брати зобов’язання на отримання короткотермінових позичок в орга-
нах Державної казначейської служби на покриття тимчасових касових 
розривів районного у місті бюджету.

17. Виконкому районної у місті ради забезпечити щоквартальне по-
дання на затвердження районній у місті раді письмового звіту про хід 
виконання районного у місті бюджету на 2013 рік.

 18. Виконкому районної у місті ради забезпечити щоквартальне по-
дання районній у місті раді звіту про хід виконання районного у місті 
бюджету та публікацію інформації про районний у місті бюджет у місь-
кій газеті «Червоний гірник».

19. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету та економіки (Пахомов В.О.).
Голова районної у місті ради В. КОРИТНІК.

Пояснювальна записка до основних положень форму-
вання показників районного у місті бюджету на 2013 рік

Формування показників районного у місті бюджету на 2013 рік здій-
снювалось на підставі положень Бюджетного кодексу України, вимог 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», рішення 
міської ради від 26.12.2012 «Про міський бюджет на 2013 рік» та рішен-
ня міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень ра-
йонних у місті рад та їх виконавчих органів».

Загальний обсяг доходів та видатків районного у місті бюджету на 
2013 рік визначено у сумі 119 745,9 тис.грн., що на 20879,5 тис.грн., або 
на 21,1%, більше показників 2012 року.

Доходи загального фонду бюджету на 2013 рік у сумі 119 345,6 тис.
грн. формуються за рахунок слідуючих надходжень:

– 18,38% відрахувань від плати за землю, яка надходить до міського 
бюджету від платників податків Жовтневого району, які облікову-
ються у Північній МДПІ;

– збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
– адміністративних штрафів;
– дотації з міського бюджету;
– субвенцій з державного бюджету.
Надходження від плати за землю заплановано у сумі 11441,1 тис.

грн., що на 1437,1 тис.грн., або на 14,4 %, більше плану поточного року. 
Показник доходів від збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності визначено з урахуванням збільшення надходжень в 
порівнянні з поточним роком в межах 2%. Обсяг надходжень від адміні-
стративних штрафів заплановано на 6,5% менше.

Обсяг дотації з міського бюджету збільшено в порівнянні з поточним 
роком на 17%. Даний показник заплановано у сумі 12711,7 тис.грн.

Обсяг субвенцій з державного бюджету передбачено у розмірі 
94331,0 тис.грн., що на 14,9% більше, ніж фактично отримано у 2012 році.

Надходження спеціального фонду доходів районного у місті бюджету 
заплановано у сумі 400,3 тис.грн., у тому числі по платі за послуги, що 
надаються бюджетними установами, – 385,3 тис.грн., по платі за оренду 
майна бюджетних установ – 15,0 тис.грн.

Обсяг видаткової частини районного у місті бюджету передбачено у 
сумі 119745,9 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 116632,7 тис.
грн., по спеціальному фонду – 3  113,2 тис.грн. Таким чином профіцит 
загального фонду районного у місті бюджету складає 2712,9 тис.грн., у 
тому числі загального фонду районного у місті бюджету у сумі 2712,9 
тис.грн., напрямком використання якого визначено передачу коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. Відповідно 
дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету складає 2712,9 
тис.грн., джерелом покриття якого визначено надходження коштів із за-
гального фонду до бюджету розвитку.

За рахунок загального фонду в 2013 році заплановані слідуючі ви-
датки:

– виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допо-
моги дітям у сумі 93011,2 тис.грн., що на 14,7 % більше, ніж очікувані 
видатки 2012 року;

– надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у 
сумі 1105,9 тис.грн., що на 7,5 % більше, ніж очікувані видатки 2012 
року;

–  утримання бюджетних установ:
• територіального центру соціального обслуговування (надання соці-

альних послуг) у Жовтневому районі у сумі 5 237,1 тис.грн., що на 
10,0% більше, ніж очікувані видатки 2012 року;

• дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 3 759,1 тис.грн., які на 3,1% біль-
ше очікуваних видатків поточного року;

• виконкому районної у місті ради – 11840,4 тис.грн., що на 10,7% біль-
ше обсягу коштів, використаних протягом 2012 року;

– проведення програм районного значення – 1 679,0 тис.грн. (на 12,2 
% більше, ніж видатки поточного року), в тому числі програма соці-
ального захисту окремих категорій мешканців Жовтневого району 
– 1 547,4 тис.грн., з них 989,9 тис.грн. на утримання Будинку нічного 
перебування; програма реалізації державної та місцевої політики 
щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей – 64,3 тис.
грн.; програма розвитку сфери культури – 43,0 тис.грн.; програма 
розвитку фізичної культури і спорту – 24,3 тис.грн.

При розрахунку видатків на утримання бюджетних установ, було вра-
ховано у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці від-
повідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, 
розміру мінімальної заробітної плати, індексації та проведення розра-
хунків за комунальні послуги, які споживаються бюджетними установа-
ми. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено 
у сумі 17 528,8 тис.грн. – на 11,4 % більше показників 2012 року, на енер-
гоносії – 2622,4 тис.грн. – на 6,1% більше показників 2012 року.

У складі видатків спеціального фонду передбачено видатки за раху-
нок бюджету розвитку по програмі соціально-економічного розвитку 
на загальну суму 2 712,9 тис.грн. (в 2,8 раза більше, ніж очікувані видат-
ки 2012 року), в тому числі:

– на проведення капітальних ремонтів в дитячо-юнацьких спортив-
них школах району – 2 131,0 тис.грн.;

– на придбання обладнання та проведення капітального ремонту в 
Будинку нічного перебування – 90,0 тис.грн.;

 – на придбання обладнання та проведення капітального ремонту бу-
дівлі виконкому Жовтневої районної у місті ради – 250,0 тис.грн.;

 – проведення капітального ремонту в КУ «Територіальний центр со-
ціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Жовтне-
вому районі» – 28,0 тис.грн.;

– на проведення капітальних ремонтів будинків інвалідів війни – 213,9 
тис.грн.

За рахунок власних надходжень передбачено провести видатків на 
загальну суму – 400,3 тис.грн.

У повному обсязі рішення Жовтневої районної у місті ради від 
28.12.2012  «Про районний у місті бюджет на 2013 рік» розміщено на 
офіційному веб-сайті виконкому Жовтневої районної у місті ради за 
адресою: www.zhrrkrog.dp.ua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні по-

слуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим - які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 199400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199400,00

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7909900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7909900,00

«у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 6739200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6739200,00

10 Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради 2556500 1320850 670974 88258 0 0 0 0 0 0 2644758,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2556500 1320850 670974 88258 0 0 0 2644758,00
Разом видатків 79266392,00 11227668 1444078 935250,00 304692 188576 5631 573740,00 573740,00 573740,00 80201642
«у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету» 60552432,00 0,00 0,00 31440 0,00 0,00 0,00 31440 31440 31440 60583872

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
РАЗОМ

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 12259860,00 0,00 0,00 12259860,00
13050000 Плата за землю 11441060,00 0,00 0,00 11441060,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 2453940,00 0,00 0,00 2453940,00
13050200 Орендна плата  з юридичних осіб 7804040,00 0,00 0,00 7804040,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 124370,00 0,00 0,00 124370,00
13050500 Орендна плата  з фізичних осіб 1058710,00 0,00 0,00 1058710,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 818800,00 0,00 0,00 818800,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 304000,00 0,00 0,00 304000,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 328300,00 0,00 0,00 328300,00
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 8700,00 0,00 0,00 8700,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 74100,00 0,00 0,00 74100,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 16000,00 0,00 0,00 16000,00

Додаток  1  до рішення районної у місті ради  28.12.2012 
Доходи районного  у місті бюджету  на  2013  рік 

(грн.)

Публічна інформація

(Закінчення. Початок на 16,25 стор. )

(Продовження. Початок  на 27 стор. )
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1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 53300,00 0,00 0,00 53300,00
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 400,00 0,00 0,00 400,00
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 900,00 0,00 0,00 900,00
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 2900,00 0,00 0,00 2900,00
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 11300,00 0,00 0,00 11300,00
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 9400,00 0,00 0,00 9400,00
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 9500,00 0,00 0,00 9500,00

20000000 Неподаткові надходження 43000,00 400300,00 0,00 443300,00
21000000 Доходи  від власності та підприємницької діяльності 43000,00 0,00 0,00 43000,00
21080000 Інші надходження 43000,00 0,00 0,00 43000,00
21081100 Адміністративні  штрафи та інші санкції 43000,00 0,00 0,00 43000,00
25000000 Власні надходження бюджетних  установ 0,00 400300,00 0,00 400300,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 400300,00 0,00 400300,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 385300,00 0,00 385300,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 15000,00 0,00 15000,00
25010400 Надходження бюджетних установ  від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 0,00 0,00 0,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 12302860,00 400300,00 0,00 12703160,00
40000000 Офіційні трансферти 107042720,00 0,00 0,00 107042720,00
41000000 Від органів державного управління 107042720,00 0,00 0,00 107042720,00
41020000 Дотації 12711740,00 0,00 0,00 12711740,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 12711740,00 0,00 0,00 12711740,00
41030000 Субвенції 94330980,00 0,00 0,00 94330980,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям 93011200,00 0,00 0,00 93011200,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі  компенсації втрати 

частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та   відповідним збільшенням ставок  акцизного податку з пального для фізичних осіб 
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 213920,00 0,00 0,00 213920,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом  «гроші ходять за дитиною» 1105860,00 0,00 0,00 1105860,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 119345580,00 400300,00 0,00 119745880,00

Код типової 
відом чої класи-
фікації видатків

Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

РазомКод тимчасової  
класифікації ви-
датків та креди-

тування місцевих 
бюджетів

Найменування коду
   тимчасової класифікації видатків та кредиту-

вання місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього спожи-
вання

з них:

розвитку

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги

та
енергоносії

оплата
праці

кому-
наль-

ні 
послуги 
та енер-
гоносії

бюджет
розвитку

з них:
капітальні 

видатки за ра-
хунок коштів, 

що передають-
ся із загального 

фонду до бю-
джету розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (3+6)
03 Виконком Жовтневої районної у місті ради 12261119,00 7336034,00 651221,00 265000,00 15000,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 250000,00 12526119,00

010116 Органи місцевого самоврядування 11840400,00 7336034,00 651221,00 265000,00 15000,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 250000,00 12105400,00
090412 Інші видатки на соціальний  захист населення 289119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289119,00
090802 Інші програми соціального захисту  дітей 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
091103 Соціальні програми і заходи державних  органів у спра-

вах молоді 19746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19746,00
091104 Соціальні  програми і заходи державних  органів з пи-

тань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

091107 Соціальні програми  і заходи державних  органів у спра-
вах сім’ї 28554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28554,00

110103 Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші  мис-
тецькі заклади та заходи 43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43000,00

130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 24300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24300,00
10 Відділ освіти виконкому Жовтневої  районної у 

місті ради 3759100,00 1476353,00 1531797,00 2301300,00 155300,00 45849,00 71099,00 2146000,00 2131000,00 2131000,00 6060400,00
130107 Утримання та навчально- тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 3759100,00 1476353,00 1531797,00 2301300,00 155300,00 45849,00 71099,00 2146000,00 2131000,00 2131000,00 6060400,00
15 Управління праці та соціального захисту населен-

ня виконкому Жовтневої районної у місті ради 100612441,00 4060294,00 439430,00 546920,00 215000,00 145900,00 4300,00 331920,00 331920,00 331920,00 101399420,00
у т.ч.  субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 93011200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93011200,00
у т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг в тому числі ком-
пенсації втрати частини доходів у зв’язку  з відміною по-
датку з власників транспортних засобів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального для 
фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електоренергії, природного і скрапле-
ного  газу на побутові потреби, твердого та рідкого піч-
ного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 0,00 0,00 0,00 213920,00 0,00 0,00 0,00 213920,00 213920,00 213920,00 213920,00
у т. ч.субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на фінансування ремонту приміщень управлінь 
праці та соціального захисту виконавчих органів місь-
ких (міст республіканського в Автономній Республіці 
Крим і обласного значення) районних у містах Києві і 
Севастополі та районних у містах рад для здійснення за-
ходів з виконання спільного із Світовим банком проекту 
«Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0,00 0,00 0,00 213920,00 0,00 0,00 0,00 213920,00 213920,00 213920,00 213920,00
у т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату держ. соц. допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошо-
ве забезпечення батькам - вихователям і прийомним 
батькам за надання соц. послуг у дит. буд. сімейного 
типу та прийомним сім’ям за принципом «гроші ходять 
за дитиною» 1105860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105860,00

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 1105860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105860,00
у т.ч субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове за-
безпечення батькам - вихователям і прийомним батькам 
за надання соц. послуг у дит. буд. сімейного типу та прийом-
ним сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» 1105860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105860,00

Додаток 3 до рішення районної у місті ради 28.12.2012 
Розподіл видатків районного у місті бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Публічна інформація

(Початок на 26 стор. )

(Закінчення на 28 стор. )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (3+6)
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширю-

ється чинність Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають  
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові  заслуги перед Бать-
ківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-
гиблих) осіб, які мають особливі трудові  заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами вна-
слідок репресій або є пенсіонерами 0,00 0,00 0,00 213920,00 0,00 0,00 0,00 213920,00 213920,00 213920,00 213920,00
у т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг в тому числі ком-
пенсації втрати частини доходів у зв’язку  з відміною по-
датку з власників транспортних засобів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального для 
фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електоренергії, природного і скрапле-
ного  газу на побутові потреби, твердого та рідкого піч-
ного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 0,00 0,00 0,00 213920,00 0,00 0,00 0,00 213920,00 213920,00 213920,00 213920,00

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 1028300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1028300,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 1028300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1028300,00

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 12856800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12856800,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 12856800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12856800,00

090304 Допомога при народженні дитини 46486800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46486800,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозп-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 46486800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46486800,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи пі-
клування 6395800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395800,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 6395800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395800,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 10562000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562000,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 10562000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562000,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям 1002800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002800,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 1002800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002800,00

090308 Допомога при усиновленні дитини 37900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118500,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 37900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118500,00

090401 Державна соціальна допомога  малозабезпеченим сім’ям 1737300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1737300,00
у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 1737300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1737300,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населенню 24881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24881,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (на-

дання соціальних послуг) 5237100,00 3480000,00 325592,00 243000,00 215000,00 145900,00 4300,00 28000,00 28000,00 28000,00 5480100,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 243500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243500,00

091214 Інші установи та заклади 989900,00 580294,00 113838,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 90000,00 1079900,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам 12903500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12903500,00
 у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 12903500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12903500,00
Всього видатків, 116632660,00 12872681,00 2622448,00 3113220,00 385300,00 191749,00 75399,00 2727920,00 2712920,00 2712920,00 119745880,00
у т.ч. за рахунок сбвенцій з державного бюджету 94117060,00 0,00 0,00 213920,00 0,00 0,00 0,00 213920,00 213920,00 213920,00 94330980,00

Саксаганська районна у місті рада
РІШЕННЯ

(ХVІІ сесія VІ скликання)
28.12.2012 року м. Кривий Ріг № 185

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік»; ураховуючи листи Мі-
ністерства фінансів України від 23 листопада 2012 року № 31-05010-
14-8/27910 «Щодо Типової форми рішення та бюджетного запиту», 07 
грудня 2012 року №  31-05010-14-21/29184 «Щодо розрахункових по-
казників місцевих бюджетів на 2013 рік»; керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької місь-
кої ради від 30 березня 2011 року № 259 «Про обсяг і межі повноважень 
районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі, змінами районна у міс-
ті рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 
2013 рік у сумі 125 910,8 тис. грн. (додаток 1).

У складі доходів районного у місті бюджету затвердити дотацію ви-
рівнювання з державного бюджету в сумі 13 347,2 тис. грн. та обсяг суб-
венцій у сумі 94 642,7 тис. грн., з них:

1.1 обсяг субвенцій з державного бюджету в сумі 92322,7 тис. грн. на:
 – виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-

лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям – 91540,2 тис. грн.;

 – на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло – водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку із від-
міною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян – 200,0 тис. грн.;

 – на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та при-
йомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 582,5 тис. грн.

1.2 обсяг субвенцій з обласного бюджету в сумі 2320,0 тис. грн. на:
 – утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опи-

нились в складних життєвих обставинах – 2320,0 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 

2013 рік у сумі 125  910,8 тис.  грн., у тому числі за рахунок дотації ви-
рівнювання з державного бюджету в сумі 13 347,2 тис. грн., субвенцій 
з державного бюджету в сумі 92 322,7 тис. грн., з обласного бюджету в 
сумі 2 320,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду районного у місті бюджету визначи-
ти в сумі 124 155,4 тис. грн., видатків спеціального фонду бюджету в сумі 
1 755,3 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (до-
датки 3, 3.1).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних ко-
штів районного у місті бюджету на 2013 рік у сумі 50,0 тис. грн.

4. Установити профіцит загального фонду районного у місті бюджету 
в сумі 702,8 тис. грн., напрямком використання якого визначити переда-
чу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціаль-
ного фонду) (додаток 4).

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету 
в сумі 702,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження 
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
у сумі 702,8 тис. грн. (додаток 4).

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за 
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного у місті бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;
 – нарахування на заробітну плату;
 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 – забезпечення продуктами харчування;
 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 – поточні трансферти населенню.
8. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти 

на реалізацію програм районного значення на загальну суму 1  388,7 
тис. грн. (додаток 6).

9. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04 
березня 2002 року №  256 «Про затвердження Порядку фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання дер-
жавних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій 
з державного бюджету», зі змінами, визначити управління праці та соці-
ального захисту населення виконкому районної у місті ради головним 
розпорядником коштів щодо фінансування державних соціальних про-
грам за рахунок субвенцій із державного бюджету, з дотриманням усіх 
повноважень та обов’язків, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу 
України.

10. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету (Гугу-
єва С. В., Подкопаєва І. В., Сироватка І. В., Слюсаренко О. В.):

10.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на 
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімаль-
ної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами; своєчасність випла-
ти заробітної плати і проведення розрахунків за енергоносії, не допус-
каючи будь-якої простроченої заборгованості;

10.2 установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних по-
казниках за кожною бюджетною установою, закладом, виходячи з об-
сягів відповідних бюджетних призначень, та забезпечити укладання 
договорів за кожним видом енергоносіїв відповідно до встановлених 
асигнувань (додаток 7);

10.3 на виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чи-
сельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну 
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винаго-
род, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, за-
твердженого для бюджетних установ і закладів у кошторисах на 2013 
рік;

11. Доручити протягом 2013 року в процесі виконання районного у 
місті бюджету:

11.1 голові районної у місті ради здійснювати розпорядженням з на-
ступним затвердженням на сесіях районної у місті ради:

 – перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків 
у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпо-
рядника коштів за загальним і спеціальним фондами районного у місті 
бюджету;

 – збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин районного 
у місті бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів і 

Публічна інформація

(Продовження на 29 стор. )

(Закінчення . Початок на 26, 27 стор. )
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Код Найменування  доходiв згiдно із бюджетною класифікацією Загальний фонд
 Спецiальний фонд

РАЗОМ
Разом у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+ грн.4)
10000000 ПОДАТКОВI НАДХОДЖЕННЯ 16841330,00 0,00 0,00 16841330,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 15593630,00 0,00 0,00 15593630,00
13050000 Плата за землю 15593630,00 0,00 0,00 15593630,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1272500,00 1272500,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 11685630,00 11685630,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 166960,00 166960,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 2468540,00 2468540,00

18000000 Місцеві податки і збори 1247700,00 0,00 0,00 1247700,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1247700,00 0,00 0,00 1247700,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 397700,00 0,00 0,00 397700,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 542000,00 0,00 0,00 542000,00
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 10000,00 0,00 0,00 10000,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 86000,00 0,00 0,00 86000,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 80000,00 0,00 0,00 80000,00
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 63000,00 0,00 0,00 63000,00
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 2000,00 0,00 0,00 2000,00
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 30000,00 0,00 0,00 30000,00
18041700 Збір за  здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 18800,00 0,00 0,00 18800,00
18041800 Збір за  здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 18200,00 0,00 0,00 18200,00

20000000  НЕПОДАТКОВI  НАДХОДЖЕННЯ 1079530,00 0,00 0,00 1079530,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 27000,00 0,00 0,00 27000,00
21080000 Інші надходження 27000,00 0,00 0,00 27000,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 27000,00 0,00 0,00 27000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1052530,00 0,00 0,00 1052530,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1052530,00 0,00 0,00 1052530,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно з їх основною діяльністю 1043400,00 1043400,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 9130,00 0,00 9130,00

РАЗОМ ДОХОДIВ 17920860,00 0,00 0,00 17920860,00
40000000  ОФIЦIЙНI ТРАНСФЕРТИ 107989900,00 0,00 0,00 107989900,00
41000000 Від органів державного управління 107989900,00 0,00 0,00 107989900,00
41020000 Дотації 13347220,00 0,00 0,00 13347220,00
41020300 Дотацiї вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 13347220,00 0,00 0,00 13347220,00

41030000 Субвенції 94642680,00 0,00 0,00 94642680,00
41030600 Субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 91540200,00 0,00 0,00 91540200,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг 

на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 200000,00 0,00 0,00 200000,00

41035000 Інші субвенції 2320000,00 2320000,00
41035800 Субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 582480,00 0,00 0,00 582480,00
ВСЬОГО ДОХОДIВ 125910760,00 0,00 0,00 125910760,00

їх перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень місь-
кої ради та розпоряджень міського голови;

 – зміни до показників районного у місті бюджету відповідно до На-
казу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бю-
джетну класифікацію», зі змінами;

11.2 фінансовому відділу виконкому районної у місті ради за обґрун-
тованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати пере-
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у 
місті бюджету, у розрізі економічної класифікації видатків у межах за-
гального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеці-
альним фондами районного у місті бюджету згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників ко-
штів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загально-
го фонду бюджетів районів у місті зараховуються:

12.1 у повному обсязі:
 – адміністративні штрафи, що накладаються виконкомом районної у 

місті ради та адміністративною комісією;
– місцеві збори, що встановлені на території міста та справляються на 

території відповідного району: а саме – збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження тор-
говельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах);

12.2 18,24% відрахувань від сум податків і зборів по платі за землю.
13. Рекомендувати Криворізькій центральній міжрайонній держав-

ній податковій інспекції (Ганненко О. О.) забезпечити:
13.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених Дер-

жавним бюджетом України, обласним, міським і районним у місті бю-
джетами на 2013 рік;

13.2 погашення податкового боргу (недоїмки), який утворився ста-
ном на 1 січня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових плате-
жів) до бюджетів усіх рівнів.

14. Установити, що джерелом надходжень до цільового фонду район-

ної у місті ради є кошти підприємств, установ та організацій незалежно 
від форм власності, а також фізичних осіб, залучених на договірних за-
садах.

15. Структурним підрозділам виконкому районної у місті ради спри-
яти повноті стягнення і своєчасності надходжень до місцевих бюджетів 
усіх видів податків і зборів (плати за землю, збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності, адміністративних штрафів та інших 
санкцій).

16. Забезпечити оприлюднення цього рішення та звітів про його ви-
конання у загальноміській газеті «Червоний гірник».

17. Додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7 до рішення є його невід’ємною час-
тиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної у місті ради з питань планування бюджету та економіки (Бєлі – 
ков К. А.), координацію роботи – на заступника голови районної у місті 
ради Красножона Ю. Л.

Голова районної у місті ради В. БЕЗЗУБЧЕНКО..

Код 
типової 

відомчої 
класифі-

кації

Назва головного розпорядника Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

РазомКод тим-
часової 

відомчої 
класи-
фікації 

видатків 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів Всього

з них:

Всього споживання

з них:

розвитку

з них:

Оплата праці
комуналь-
ні послуги 
та енерго-

носії

оплата 
праці

кому-
нальні 
послу-
ги та 

енерго-
носії

бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за ра-
хунок коштів, 

що передають-
ся із загального 

фонду до бю-
джету розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради 12687374 7797714 581808 201647 1647 0 0 200000 200000 200000 12889021

010116 Органи місцевого самоврядування 12312000 7797714 581808 201647 1647 200000 200000 200000 12513647
090802 Інші програми соціального захисту дітей 11000 11000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 247424 247424
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 12600 12600
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечен-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 3300 3300
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3300 3300
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади 

та заходи 42750 42750
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 55000 0 0 0 0 0 0 0 55000

10 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті  ради 6045900 2946300 1952351 721806 686838 266304 122851 34968 0 0 6767706
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спор-

тивних шкіл 6045900 2946300 1952351 721806 686838 266304 122851 34968 0 0 6767706

Додаток  1  до рішення районної у місті ради  28.12.2012 р. № 185

Доходи районного  у місті бюджету  на  2013  рік Саксаганського району 
(грн.)

Додаток 3 до рішення районної у місті ради 28.12.2012 р. № 185

 Розподіл видатків районного у місті бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)

Публічна інформація
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Служба у справах дітей виконкому районної у місті ради 2320000 1108094 307320 0 0 2320000

у тому числі за рахунок інших субвенцій 2320000 1108094 307320 2320000
090700 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опини-

лися в складних життєвих обставинах 2320000 1108094 307320 0 0 0 0 0 0 0 2320000
у тому числі за рахунок інших субвенцій 2320000 1108094 307320 0 0 0 0 2320000

15 Управління праці та соціального захисту населення виконко-
му Саксаганської районної у місті ради 103102156 6986199 508572 831877 329077 199260 41456 502800 502800 502800 103934033
у тому числі за рахунок  субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на: 92122680 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 200000 92322680
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям 91540200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91540200
 надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло- водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 200000 200000
 фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального 
захисту виконавчих органів міських ( міст республіканського в Ав-
тономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах 
Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення  заходів 
виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення 
системи соціальної допомоги» 0
 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та  позбав-
лених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом» 
гроші ходять за дитиною» 582480 0 0 0 582480

070303 Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім’ї) 582480 582480
в тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та  позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом» гроші ходять за дитиною» 582480 582480

90203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам ( вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам , які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вді-
вцям) та батькам померлих ( загиблих ) осіб, які мають особливі тру-
дові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських пересліду-
вань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами. 0 200000 0 0 0 200000 200000 200000 200000
в тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 
законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини до-
ходів у звязку з відміною податку з власників транспортних засобів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального 
для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг те-
пло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окре-
мих категорій громадян 0 200000

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 1150600 1150600
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 1150600 1150600

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 13452100 13452100
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 13452100 13452100

090304 Допомога при народженні дитини 45602600 45602600
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 45602600 45602600

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 7082300 7082300
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 7082300 7082300

90306 Допомога на дітей одиноким матерям 8640600 8640600
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 8640600 8640600

90307 Тимчасова державна допомога дітям 752500 752500
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 752500 752500

90308 Допомога при усиновленні дитини 75000 75000
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 75000 75000

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 1220700 1220700
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 1220700 1220700

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 34876 34876
091204 Територіальні центри  соціального обслуговування ( надання соціаль-

них послуг) 8532700 5788931 238274 581877 329077 199260 41456 252800 252800 252800 9114577
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соці-

альні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим,  які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 275600 275600

091206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної 
реабілітації інвалідів 2136300 1197268 270298 50000 50000 50000 50000 2186300

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 13563800 13563800
в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової дер-
жавної допомоги дітям 13563800 13563800

РАЗОМ ВИДАТКІВ 124155430 18838307 3350051 1755330 1017562 465564 164307 737768 702800 702800 125910760
  У тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів місцевим 

бюджетам 94442680 1108094 307320 200000 0 0 0 200000 200000 200000 94642680

Публічна інформація

(Закінчення. Початок на 28, 29 стор. )
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 ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА

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

26.12.2012                                м. Кривий Ріг                                       № 150

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2013 рік”, ураховуючи листи Міністерства 
фінансів України від 23.11.2012 № 31-05010-14-8/27910 «Щодо Типової фор-
ми рішення та бюджетного запиту», від 07.12.2012 № 31-05010-14-21/29184 
«Щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 2013 рік», листа фі-
нансового управління виконкому Криворізької міської ради від 24.12.2011 
«Про формування проектів місцевих бюджетів на 2012 рік», керуючись За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Криво-
різької міської ради від 26.12.2012 № 1560 “Про міський бюджет на 2013 рік”, 
районна в місті рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у 
сумі 94 503,2 тис. грн., у тому числі дотації вирівнювання з міського бюдже-
ту (згідно з додатком 4 до рішення міської ради від 26.12.2012 № 1560 «Про 
міський бюджет на 2013 рік») у сумі 7 604,9 тис. грн. та загального обсягу 
субвенцій у сумі 78 663,2 тис. грн., із них:

 – обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям у сумі 78 060,7 тис. грн.;

 – обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому 
числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акциз-
ного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян – 51,2 тис. грн.;

 – обсяг субвенції з державного бюджету на виплату державної соціаль-
ної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам–вихователям і прийомним батькам за на-
дання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 551,3 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 94 398,0 тис. 
грн., спеціального фонду бюджету 105,2 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у 
сумі 94 503,2 тис. грн., у тому числі обсяг субвенції з державного бюджету в 
сумі 78 663,2 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 94 146,8 тис. 
грн., видатків спеціального фонду бюджету в сумі 356,4 тис. грн. за тимчасо-
вою класифікацією видатків на кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), 
головними розпорядниками коштів (додатки 3, 3.1).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 
районного бюджету у сумі 40,0 тис. грн.

4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 251,2 
тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загаль-
ного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 
251,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 251,2 
тис. грн. (додаток 4).

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за раху-
нок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

7. Затвердити перелік захищенних статей видатків загального фонду ра-
йонного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою відповідно до 
статті 55 Бюджетного кодексу України:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;

 – нарахування на заробітну плату;
 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 – забезпечення продуктами харчування;
 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 – поточні трансферти населенню.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію 

програм районного значення на загальну суму 752,1 тис. грн. (додаток 6).
9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочер-

говому 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, при-
родний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках за 
кожною бюджетною установою, закладом, що фінансуються з районного 
бюджету, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень (додаток 
7).

10. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 4 бе-
резня 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 бюдже-
ту» зі змінами визначити:

 – управління праці та соціального захисту населення виконкому район-
ної в місті ради головним розпорядником коштів щодо фінансування дер-
жавних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, 
з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених статтею 22 Бю-
джетного кодексу України;

 – фінансовий відділ виконкому районної в місті ради та управління Дер-
жавної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської 
області відповідальними за своєчасне перерахування до головного розпо-
рядника отриманих субвенцій з міського бюджету (за рахунок коштів дер-
жавного бюджету) на фінансування пільг, соціальних допомог.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, з метою ефективно-
го використання коштів субвенцій із державного бюджету на фінансування 
програм соціального захисту населення доручити голові районної в місті 
ради протягом бюджетного року своїм розпорядженням перерозподіляти 
їх річні обсяги, виходячи з фактично нарахованих обсягів, з наступним за-
твердженням на черговій сесії районної в місті ради.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
11.1 активізувати роботу з подальшого впорядкування мережі і оптиміза-

ції видатків за кожною бюджетною установою, закладом;
11.2 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законо-
давством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної пла-
ти; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопоста-
чання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами; своєчасність виплати заробітної плати і проведен-
ня розрахунків за енергоносії, не допускаючи будь – якої простроченої за-
боргованості;

11.3 забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв від-
повідно до встановлених асигнувань;

11.4 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних установ 
та структурних підрозділів у межах затверджених в районному бюджеті при-
значень з урахуванням жорсткої економії бюджетних коштів;

11.5 на виконання пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ та закладів утримувати чисель-
ність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, вклю-
чаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бю-
джетних установ та закладів у кошторисах на 2013 рік.

12. Доручити голові районної в місті ради Колеснику І.В. в процесі вико-
нання районного бюджету протягом 2013 року здійснювати своїм розпоря-
дженням, з наступним затвердженням на сесіях районної в місті ради:

 – перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів за загальним та спеціальним фондами районного бюджету;

 – збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частини районного 

бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів та їх пере-
розподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень міської ради та 
розпоряджень міського голови;

 – зміни до показників районного бюджету відповідно до Наказу Мініс-
терства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» 
зі змінами.

13. Фінансовому відділу виконкому районної в місті ради (Зубко Я.О.):
13.1 у процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим подан-

ням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних 
асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, у розрізі економіч-
ної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень 
окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з 
додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України;

13.2 згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України отримува-
ти позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюдже-
ту, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в 
обов’язковому порядку покриваються управлінням Державної казначей-
ської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області 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 року.

14. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та пункту 17, 18 
рішення міської ради від 26.12.2012 № 1560 «Про міський бюджет на 2013 
рік» до загального фонду районного бюджету зараховуються:

14.1 у повному обсязі:
- адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією, 

створеною при виконкомі районної в місті ради;
- місцеві податки і збори, які встановлені на території міста та справля-

ються на території району: за місця для паркування транспортних засобів 
та за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в 
частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних авто-
заправних станціях, заправних пунктах);

14.2 за встановленим нормативом відрахування від сум податків і зборів 
по платі за землю, у тому числі орендної плати за землю в розмірі 17,8 %.

15. Рекомендувати Центральній міжрайонній державній податковій ін-
спекції в місті Кривому Розі (Ганненко О.О.):

 – забезпечити виконання податкових та інших надходжень, передбаче-
них районним бюджетом на 2013 рік;

 – погашення податкового боргу (недоїмки) з податків і зборів до бюдже-
тів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників по-
датків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових 
платежів) після реєстрації здійснюється, відповідно до статті 45 Бюджетного 
кодексу України, за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного 
бюджетного періоду.

16. Структурним підрозділам виконкому районної в місті ради сприяти 
повноті стягнення і своєчасності надходжень до районного бюджету плати 
за землю, місцевих податків і зборів: за місця для паркування транспортних 
засобів та за провадження деяких видів підприємницької діяльності, адміні-
стративних штрафів та інших санкцій.

17. Виконкому районної в місті ради забезпечити щоквартальне подан-
ня письмового звіту Довгинцівській районній в місті раді про хід виконання 
бюджету району на 2013 рік для його затвердження та оприлюднення ін-
формації у газеті «Червоний гірник».

18. Додатки 1 – 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Заступнику начальника фінансового відділу Романенко М.О. забезпе-

чити розміщення рішення на офіційному веб – сайті виконкому Довгинців-
ської районної в місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законо-
давством термін.

20. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на голову ра-
йонної в місті ради Колесника І.В., контроль – на постійну комісію районної 
в місті ради з питань планування, бюджету та соціально-економічного роз-
витку (Зеленко С.В.).

Голова районної в місті ради І. КОЛЕСНИК.

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд

Спеціальний фонд РАЗОМ
Разом у т.ч. бюджет 

розвитку
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 8120910,00 0,00 0,00 8120910,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 7519810,00 0,00 0,00 7519810,00
13050000 Плата за землю 7519810,00 0,00 0,00 7519810,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1085070,00 0,00 0,00 1085070,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 5299760,00 0,00 0,00 5299760,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 143360,00 0,00 0,00 143360,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 991620,00 0,00 0,00 991620,00
18000000 Місцеві податки і збори 601100,00 0,00 0,00 601100,00
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 41200,00 0,00 0,00 41200,00
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 41200,00 0,00 0,00 41200,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 559900,00 0,00 0,00 559900,00
18040100  Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 229500,00 0,00 0,00 229500,00
18040200  Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 195700,00 0,00 0,00 195700,00
18040500  Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 2300,00 0,00 0,00 2300,00
18040600  Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 39800,00 0,00 0,00 39800,00
18040700  Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 21600,00 0,00 0,00 21600,00
18040800  Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 56500,00 0,00 0,00 56500,00
18040900  Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 200,00 0,00 0,00 200,00
18041000  Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 200,00 0,00 0,00 200,00
18041400  Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 9800,00 0,00 0,00 9800,00
18041700  Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 4300,00 0,00 0,00 4300,00
20000000 НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 9000,00 105210,00 0,00 114210,00
21000000  Доходи від власності та підприємницької діяльності  9000,00 0,00 0,00 9000,00
21080000 Інші надходження 9000,00 0,00 0,00 9000,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 9000,00 0,00 0,00 9000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 105210,00 0,00 105210,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 105210,00 0,00 105210,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 100010,00 0,00 100010,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 5200,00 0,00 5200,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 8129910,00 105210,00 0,00 8235120,00
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 86268040,00 0,00 0,00 86268040,00
41000000 Від органів державного управління 86268040,00 0,00 0,00 86268040,00
41020000 Дотації 7604860,00 0,00 0,00 7604860,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 7604860,00 0,00 0,00 7604860,00
41030000 Субвенції 78663180,00 0,00 0,00 78663180,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
78060700,00 0,00 0,00 78060700,00

41030900 Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на 
одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного по-
бутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  
вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв’язку  з відміною   податку  з  власників  транспортних  
засобів  та  інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

51200,00 0,00 0,00 51200,00

Додаток 1 до рішення районної в місті ради VІ скликання від 26.12.2012 № 150

Доходи районного бюджету на 2013 рік
грн.

Публічна інформація

(Продовження на 32 стор.)
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41035800 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського 
пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та 
прийомних сiм’ях за принципом «грошi ходять за дитиною»  

551280,00 0,00 0,00 551280,00

УСЬОГО ДОХОДІВ 94397950,00 105210,00 0,00 94503160,00

Код тим-
часової 

класифі-
кації ви-
датків та 

креди-
тування 

місцевих 
бюдже-

тів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них Всього споживан-

ня
з них розвитку з них

оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги 
та енер-
гоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

бюджет 
розвитку

капіталь-
ні ви-

датки за 
рахунок 
коштів, 

що пере-
даються 

із за-
гального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеці-
ального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 9382500,00 5815230,00 519770,00 202000,00 2000,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 9584500,00
010116 Органи місцевого самоврядування 9382500,00 5815230,00 519770,00 202000,00 2000,00 200000,00 200000,00 200000,00 9584500,00
070000 Освіта 551280,00 551280,00

у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  

551280,00 551280,00

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 551280,00 551280,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  

551280,00 551280,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 82847300,00 2853530,00 184620,00 153200,00 102000,00 72201,00 3165,00 51200,00 51200,00 51200,00 83000500,00
з них за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

78060700,00 78060700,00

на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату   електроенергії, природного 
і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побутового 
сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв’язку  з 
відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних машин 
і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального і 
на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

51200,00 51200,00 51200,00 51200,00 51200,00

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам по-
мерлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветера-
нам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдо-
вам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабіліто-
ваним громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

51200,00 51200,00 51200,00 51200,00 51200,00

у тому числі за рахунок - субвенції з  державного  бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  
пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природно-
го і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого пічного побуто-
вого палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати 
(утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побуто-
вого сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  частини  доходів  у  зв’язку  
з відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних ма-
шин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з паль-
ного і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

51200,00 51200,00 51200,00 51200,00 51200,00

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 8982031,00 8982031,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

8982031,00 8982031,00

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 982420,00 982420,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

982420,00 982420,00

090304 Допомога при народженні дитини   42998901,00 42998901,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

42998901,00 42998901,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4692284,00 4692284,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

4692284,00 4692284,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 8696450,00 8696450,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

8696450,00 8696450,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям 701562,00 701562,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

701562,00 701562,00

090308 Допомога при усиновлені дитини 167120,00 167120,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

167120,00 167120,00

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 2995200,00 2995200,00
у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

2995200,00 2995200,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 259400,00 259400,00
090802 Інші програми соціального захисту дітей 12900,00 12900,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 15000,00 15000,00
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків
4500,00 4500,00

091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім»ї 13000,00 13000,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних по-

слуг)
4326400,00 2853530,00 184620,00 102000,00 102000,00 72201,00 3165,00 0,00 0,00 0,00 4428400,00

091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послу-
ги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

155400,00 155400,00

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7844732,00 7844732,00
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у тому числі за рахунок - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з ди-
тинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

7844732,00 7844732,00

110000 Культура і мистецтво 25670,00 25670,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 25670,00 25670,00
130000 Фізична культура і спорт 1340000,00 784624,00 109551,00 1210,00 1210,00 0,00 1210,00 0,00 0,00 0,00 1341210,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 15000,00 15000,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл
1325000,00 784624,00 109551,00 1210,00 1210,00 1210,00 0,00 1326210,00

УСЬОГО ВИДАТКІВ 94146750,00 9453384,00 813941,00 356410,00 105210,00 72201,00 4375,00 251200,00 251200,00 251200,00 94503160,00
у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 78611980,00 0,00 0,00 51200,00 0,00 0,00 0,00 51200,00 51200,00 51200,00 78663180,00

Пояснення до бюджету Довгинцівського району на 2013 рік
Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2013 рік 

обраховано у сумі 94 398,0 тис. грн., з них по власних та закріплених 
надходженнях – 8 129,9 тис. грн., у тому числі:

– Плата за землю – 7 519,8 тис. грн. (норматив відрахувань до ра-
йонного бюджету затверджений у розмірі 17,8%), з них:

– земельний податок з фізичних та юридичних осіб – 1 228,4 тис. грн.
– орендна плата з фізичних та юридичних осіб – 6 291,4 тис. грн.
– Місцеві податки і збори – 601,1 тис. грн., з них :
1. Збір за місця для паркування транспортних засобів – 41,2 тис. грн. 

(згідно норм Податкового кодексу України: ставка збору встановлюєть-
ся за кожний день впровадження діяльності у гривнях за 1 квадратний 
метр, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої 
на 1 січня податкового (звітного) року. Загальна площа оподаткованої 
території парковочної зони – 333,5 м², середньомісячна кількість днів 
– 30,5.);

2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 
559,9 тис. грн. (згідно норм Податкового кодексу України на рівні очіку-
ваних надходжень у 2012 році з урахуванням підвищення розміру міні-
мальної заробітної плати з 1 січня 2013 року – 1147 грн. проти розміру 
станом на 01.01.2012 року – 1073,0 грн.);

– Адміністративні штрафи – 9,0 тис. грн. (на рівні очікуваних над-
ходжень у поточному році).

Також планується отримати дотацію вирівнювання з міського бю-
джету в сумі 7 604,9 тис. грн. (в загальному обсязі дохідної частини без 

урахування субвенцій становить 48,3 %), субвенцію з державного бю-
джету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової допомоги дітям 
у розмірі – 78 060,7 тис. грн., субвенцію з державного бюджету на 
виплату державних соціальних допомог на дітей сиріт та дітей позбав-
лених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-ви-
хователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною» в сумі 551,3 тис. грн., субвенцію з державного 
бюджету на надання пільг з послуг передбачених законодавством 
окремим категоріям громадян у сумі 51,2 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду районного бюджету обрахо-
вано у сумі 105,2 тис. грн. за рахунок: власних надходжень бюджетних 
установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згід-
но з функціональними повноваженнями – 100,0 тис. грн., плата за орен-
ду майна бюджетних установ – 5,2 тис. грн. ).

Загальний обсяг видаткової частини бюджету району на 2013 
рік складає (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 94  503,2 
тис. грн., з них:

– загальний фонд становить 94 146,8 тис. грн., що на 15 118,6 тис. грн. 
(або на 19,3 %) більше в порівнянні з очікуванним виконанням 2012 року;

– видатки спеціального фонду становлять 356,4 тис. грн., у тому числі 
бюджет розвитку 251,2 тис. грн. (за рахунок передачі коштів із загально-
го фонду).

Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 
12  872,5 тис. грн. – 82,9 % від загальної суми видаткової частини 
загального фонду бюджету без урахування субвенцій.

Загальна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги склала 
813,9 тис. грн., що на 220,1 тис.грн. (або на 27 %) менше обсягу 2012 року.

Обсяг бюджету розвитку на 2013 рік планується у сумі 251,2 тис. 
грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення ка-
пітальних ремонтів приміщень пільговим категоріям населення та 
капітальні видатків на органи місцевого самоврядування), і форму-
ється за рахунок коштів, що передаються із загального до спеціального 
фонду районного бюджету. По іншим бюджетним установам, які фінансу-
ються за рахунок районного бюджету капітальні видатки не передбачені.

Таким чином, показники районного бюджету на 2013 рік (з ура-
хуванням міжбюджетних трансфертів) пропонується затвердити:
Обсяг доходів – 94 503,2 тис. грн., у тому числі:
за загальним фондом – 94 398,0 тис. грн.;
за спеціальним фондом – 105,2 тис. грн.;
Обсяг видатків – 94 503,2 тис. грн., у тому числі:
за загальним фондом – 94 146,8 тис. грн.;
за спеціальним фондом – 356,4 тис. грн.;
обсяг профіциту за загальним фондом – 251,2 тис. грн.;
обсяг дефіциту за спеціальним фондом – 251,2 тис. грн.

Детальну інформацію можна отримати насайті виконкому Довгин-
цівської районної в місті ради в мережі Інтернет dlgr.gov.ua

Дзержинська районна у місті рада

РІШЕННЯ
(XIX сесія VI скликання)

26.12.2012                      м. Кривий Ріг                                № 167

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України 

“Про Державний бюджет України на 2013 рік”, ураховуючи листи Мініс-
терства фінансів України від 23.11.2012 № 31-05010-14-8/27910 “Щодо 
Типової форми рішення та бюджетного запиту”, 07.12.2012 № 31-05010-
14-21/29184 “Щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 
2013 рік”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішенням міської ради від 26.12.2012 “Про міський бюджет на 
2013 рік”, районна у місті рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 
2013 рік у сумі 72 293,6 тис. грн.

У складі доходів районного у місті бюджету затвердити дотацію ви-
рівнювання з міського бюджету у сумі 13 330,5 тис. грн. та обсяг субвен-
цій з міського бюджету за рахунок коштів державного бюджету у сумі 
43 695,9 тис. грн., з них на:

– виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям у сумі 42 943,0 тис. грн.;

– виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші 
ходять за дитиною” у сумі 649,7 тис. грн.;

– надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством 
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електро-
енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і во-
довідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), 
на компенсацію втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з 
власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв 
та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на 
компенсацiю за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 
103,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 70 235,1 
тис. грн., спеціального фонду бюджету 2 058,5 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 
2013 рік у сумі 72 293,6 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенцій із 
державного бюджету в загальній сумі 43 695,9 тис. грн.,

Обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 69 081,8 тис. грн. та 
видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3 211,8 тис. грн. за тимча-
совою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (до-
даток 2), головними розпорядниками коштів (додатки 3, 3.1).

3. Установити профіцит районного у місті бюджету у сумі 1 153,2 тис. 
грн., в тому числі загального фонду районного у місті бюджету у сумі 1 
153,2 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу ко-
штів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету 
у сумі 1 153,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходжен-
ня коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фон-
ду) у сумі 1 153,2 тис. грн. (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних ко-
штів районного у місті бюджету у сумі 100,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за 
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного у місті бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню.

8. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на 
реалізацію програм районного у місті значення на загальну суму 1 387,7 
тис. грн. (додаток 6).

9. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 4 бе-
резня 2002 року № 256 “Про затвердження Порядку фінансування ви-
датків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних 
програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з держав-
ного бюджету” визначити:

– управління праці та соціального захисту населення виконкому ра-
йонної у місті ради головним розпорядником коштів щодо фінансуван-
ня державних соціальних програм за рахунок субвенцій із державного 
бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених 
статтею 22 Бюджетного кодексу України;

– фінансовий відділ виконкому районної у місті ради та управління 
Державного казначейства у м. Кривому Розі відповідальними за своє-
часне перерахування до головного розпорядника отриманих субвен-
цій із міського бюджету (за рахунок коштів державного бюджету) на фі-
нансування пільг, соціальних допомог та усіх видів субвенцій.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, з метою ефек-
тивного використання коштів субвенцій із державного бюджету на фі-
нансування програм соціального захисту населення, доручити голові 
районної у місті ради у процесі виконання районного у місті бюджету 
протягом 2013 року здійснювати своїми розпорядженнями, з наступ-
ним затвердженням на черговій сесії районної у місті ради перерозпо-
діл субвенцій з міського бюджету за рахунок коштів державного бюдже-
ту відповідно до рішень міської ради та розпоряджень міського голови.

10. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету:
10.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановле-
них 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;

10.2 затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних по-
казниках за кожною бюджетною установою, закладом, що фінансуються 
з районного у місті бюджету, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань (додаток 7).

10.3 активізувати роботу з подальшого впорядкування мережі і опти-
мізації видатків по кожній бюджетній установі, закладу;

10.4 відповідно до пункту 3 статті 51 Бюджетного кодексу України 
забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природ-
ний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, 
та укладання угод за кожним видом енергоносіїв по кожній бюджетній 
установі та закладу в межах, визначених обґрунтованих лімітів спожи-
вання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

10.5 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних уста-
нов та структурних підрозділів у межах затверджених в районному у 
місті бюджеті призначень з урахуванням жорсткої економії бюджетних 
коштів;

10.6 на виконання пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ та закладів утримувати чи-
сельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну пла-
ту, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердже-
ного для бюджетних установ та закладів у кошторисах на 2013 рік.

11. Доручити:
11.1 голові районної у місті ради у процесі виконання районного у 

місті бюджету протягом 2013 року здійснювати своїм розпорядженням 
з наступним затвердженням на сесіях районної у місті ради:

– перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видат-
ків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного роз-
порядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного у 
місті бюджету;

– збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин районного у 
місті бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів та 
їх перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень місь-
кої ради та розпоряджень міського голови;

– зміни до показників районного у місті бюджету відповідно до На-
казів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 
класифікацію», зі змінами;

11.2 фінансовому відділу виконкому районної у місті ради (Березняк І.Е.):

11.2.1 у процесі виконання районного у місті бюджету за об-
ґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійсню-
вати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 
районного у місті бюджету, у розрізі економічної класифікації ви-
датків у межах загального обсягу бюджетних призначень окремо 
по загальному та спеціальному фондах районного у місті бюджету 
згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів здійснювати відповідно до частини п’ятої статті 23 Бюджетного 
кодексу України.

11.2.2 згідно зі статтями 16, 43, 73 Бюджетного кодексу України отри-
мувати:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного у міс-
ті бюджету, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального 
фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казна-
чейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без на-
рахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного року;

– середньострокові позички на суми невиконання у відповідному 
звітному періоді розрахун кових обсягів доходів районного у місті бю-
джету на 2013 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів за рахунок коштів єдиного казначей ського рахунку без 
нарахування відсотків за користування ними у Порядку та на умовах 
отримання і погашення таких позик, визначених Кабінетом Міністрів 
України;

12. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та рішення 
міської ради до загального фонду районного у місті бюджету зарахо-
вуються:

– 4,3 % плати за землю, у тому числі орендної плати за землю, що 
справляються на території району у місті та належать бюджету міста;

– у повному обсязі адміністративні штрафи та інші санкції, що накла-
даються виконавчими органами районних у місті рад або утвореними 
ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

– у повному обсязі місцеві збори, які встановлені на території міста 
та справляються на території відповідного району: збір за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині прова-
дження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стис-
нутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправ-
них станціях, заправних пунктах).

13. Рекомендувати Криворізькій південній міжрайонній державній 
податковій інспекції (Катченко В.Є.) забезпечити:

13.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених місь-
ким і районним у місті бюджетами на 2013 рік;

13.2 погашення податкового боргу (недоїмки), який утворився ста-
ном на 01 січня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) до бюджетів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання-плат-
ників податків сплата визначених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється відповідно до 
статті 45 Бюджетного кодексу України за місцем попередньої реєстрації 
до закінчення поточного бюджетного періоду.

14. На виконання статті 27 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” структурним підрозділам виконкому районної у місті 
ради – розробникам програм районного у місті значення забезпечити 
за підсумками фінансового року подання районній у місті раді звітів про 
хід і результати їх виконання.

15. Виконкому районної у місті ради забезпечити:
– щоквартальне подання письмового звіту про хід виконання район-

ного у місті бюджету на 2013 рік для затвердження районною у місті ра-
дою;

– публікацію рішення про районний у місті бюджет на 2013 рік та 
квартальних звітів про його виконання в Криворізькій міській кому-
нальній газеті “Червоний гірник”.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Організаційному відділу (Петренко С.О.) забезпечити оприлюд-

нення рішення на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті 
ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та економіки (Кор-
жов С.В.). 

Голова районної у місті ради  С. СТЕПАНЮК.

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд

Спеціальний фонд РАЗОМ
Разом у т.ч. бюджет роз-

витку
1 2 3  4  5   6
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 13 199 730,00  0,00  0,00  13 199 730,00  
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 12 377 930,00    0,00    0,00 12 377 930,00   

Додаток 1 до рішення районної у місті ради  26.12.2012 № 167

Доходи бюджету Дзержинського району у місті на 2013 рік 
грн.

Публічна інформація

(Продовження на 34 стор.)

(Закінчення. Початок на 31, 32 стор.)
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Додаток 2 до рішення районної у місті ради 26.12.2012  № 167

Видатки  Дзержинського районного у місті бюджету  на  2013 рік  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих  бюджетів
грн.

Код 
тим-

часової 
класи-
фікації 
видат-
ків та 

креди-
туван-
ня міс-
цевих 

бюдже-
тів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них: Всього споживан-

ня
з них: розвитку з них:

оплата 
праці

нальні по-
слуги та 

енергоносії

оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги 
та енерго-

носії

бюджет роз-
витку

з них:
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загально-
го фонду до 

бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 8 613 460,00 5 271 051,00 359 671,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
010116 Органи місцевого самоврядування 8 613 460,00 5 271 051,00 359 671,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 8 813 460,00
070000 Освіта 649 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 680,00

в тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сімях за принципом «гроші ходять за ди-
тиною»

649 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 680,00

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 649 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 680,00
в тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сімях за принципом «гроші ходять за дитиною»

649 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 680,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 49 458 500,00 4 309 600,00 129 145,00 333 236,00 180 000,00 110 520,00 11 283,00 153 236,00 153 236,00 153 236,00 49 791 736,00
в тому числi:
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбаче-
них законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутово-
го сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати час-
тини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв тран-
спортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та 
вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з паль-
ного i на компенсацiю за пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян

0,00 0,00 0,00 103 236,00 0,00 0,00 0,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00

в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 
та тимчасової державної допомоги дітям

42 943 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 943 000,00

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», особам, які мають особли-
ві заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та бать-
кам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають 
особливі трудові заслуги перед Батківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам на-
цистських переслідувань та реабілітованим громадянам, 
які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонера-
ми

0,00 0,00 0,00 103 236,00 0,00 0,00 0,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00

13050000 Плата за землю 12 377 930,00 0,00  0,00  12 377 930,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 161 970,00  0,00  0,00  161 970,00  
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 11 956 110,00  0,00  0,00  11 956 110,00  
13050300
13050500

Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб

33 110,00  
226 740,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

33 110,00  
226 740,00  

18000000 Місцеві податки і збори 821 800,00  0,00  0,00  821 800,00  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 821 800,00   0,00   0,00 821 800,00 
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особам 222 100,00 0,00 0,00 222 100,00  
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 289 700,00  0,00  0,00  289 700,00  
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 10 800,00  0,00  0,00  10 800,00  
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 112 600,00 0,00 0,00 112 600,00 
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 26 300,00  0,00  0,00  26 300,00  
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 68 900,00  0,00  0,00  68 900,00  
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності  із придбанням пільгового торгового патенту 800,00  0,00  0,00  800,00  
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності  із придбанням короткотермінового торгового патенту 2 100,00  0,00  0,00  2 100,00  
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 5 800,00  0,00  0,00  5 800,00  
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 82 700,00  0,00  0,00  82 700,00  
20000000 НЕПОДАТКОВІ   НАДХОДЖЕННЯ 8 900,00  2 058 536,00  0,00  2 067 436,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 8 900,00  0,00  0,00  8 900,00  
21080000 Інші надходження 8 900,00  0,00  0,00  8 900,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8 900,00  0,00  0,00  8 900,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00  2 058 536,00  0,00  2 058 536,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00  2 058 536,00  0,00  2 058 536,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00  1 564 500,00  0,00  1 564 500,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00  494 036,00  0,00  494 036,00  

РАЗОМ ДОХОДІВ 13 208 630,00  2 058 536,00  0,00  15 267 166,00  
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 57 026 446,00  0,00  0,00  57 026 446,00  
41000000 Від органів державного управління 57 026 446,00  0,00  0,00  57 026 446,00  
41020000 Дотації 13 330 530,00  0,00  0,00  13 330 530,00  
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 13 330 530,00  0,00  0,00  13 330 530,00  
41030000 Субвенції 43 695 916,00  0,00  0,00  43 695 916,00  
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, ді-

тям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
42 943 000,00  0,00  0,00  42 943 000,00  

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг  (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних 
засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 

103 236,00  0,00  0,00  103 236,00  

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

649 680,00  0,00  0,00  649 680,00  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 70 235 076,00  2 058 536,00  0,00  72 293 612,00  

Публічна інформація

(Продовження.  Початок на 33 стор.)
1 2 3  4  5   6

(Закінчення на 35 стор.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
в тому числi:
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбаче-
них законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутово-
го сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати час-
тини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв тран-
спортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та 
вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з паль-
ного i на компенсацiю за пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян

0,00 0,00 0,00 103 236,00 0,00 0,00 0,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 595 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 615,00
в тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

595 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 615,00

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
в тому числі: 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

090304 Допомога при народженні дитини 21 726 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 726 068,00
в тому числі: 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

21 726 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 726 068,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуван-
ня

3 517 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 517 200,00

в тому числі: 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

3 517 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 517 200,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00
в тому числі: 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 
та тимчасової державної допомоги дітям

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

090308 Допомога при усиновленні дитини 156 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 320,00
в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 
та тимчасової державної допомоги дітям

156 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 320,00

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченним сім’ям 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
в тому числі: 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 160 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 300,00
090802 Інші програми соціального захисту дітей 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах 

молоді
8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00

091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах 
сім’ї

9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00

091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)

6 214 300,00 4 309 600,00 129 145,00 230 000,00 180 000,00 110 520,00 11 283,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6 444 300,00

091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, ді-
тям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги

105 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 900,00

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та ді-
тям-інвалідам

5 497 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 497 797,00

в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-ін-
валідам та тимчасової державної допомоги дітям

5 497 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 497 797,00

110000 Культура і мистецтво 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі за-

клади та заходи
25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

130000 Фізична культура і спорт 10 333 700,00 4 449 125,00 3 989 610,00 2 678 536,00 1 878 536,00 192 292,00 550 955,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 13 012 236,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнаць-

ких спортивних шкіл
10 323 700,00 4 449 125,00 3 989 610,00 2 678 536,00 1 878 536,00 192 292,00 550 955,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 13 002 236,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
250404 Інші видатки 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

Разом видатків бюджету 69 081 840,00 14 029 776,00 4 478 426,00 3 211 772,00 2 058 536,00 302 812,00 562 238,00 1 153 236,00 1 153 236,00 1 153 236,00 72 293 612,00
в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам

43 592 680,00 0,00 0,00 103 236,00 0,00 0,00 0,00 103 236,00 103 236,00 103 236,00 43 695 916,00

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКА РАЙОННА  
У МІСТІ РАДА

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

28.12.2012                             м. Кривий Ріг                                          № 175

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону Укра-

їни «Про Державний бюджет України на 2013 рік», ураховуючи 
листи Міністерства фінансів України від 23.11.2012 № 31-05010-
14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного запиту», 
07.12.2012 № 31-05010-14-21/29184 «Щодо розрахункових показни-
ків місцевих бюджетів на 2013 рік», керуючись рішеннями Криво-
різької міської ради від 26.12.2012 № 1560 «Про міський бюджет на 
2013 рік» та 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень ра-

йонних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада 
вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету 
на 2013 рік у сумі 81855,4 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету визна-
чити у сумі 81544,6 тис. грн., спеціального фонду – 310,8 тис. грн. (до-
даток 1).

У складі доходів районного у місті бюджету затвердити дотацію ви-
рівнювання з міського бюджету у сумі 8584,2 тис. грн. та обсяг субвен-
цій з міського бюджету за рахунок коштів державного бюджету у сумі 
64893,6 тис. грн. на:

 – виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям у сумі 64291,4 тис. грн.;

 – надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохід-
них машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян у сумі 50,0 тис. грн.;

 – виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних по-
слуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 552,2 тис. грн.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету 
на 2013 рік у сумі 81855,4 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенцій з 
державного бюджету у сумі 64893,6 тис. грн.

 Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 81051,2 
тис. грн., видатків спеціального фонду бюджету у сумі 804,2 тис. грн. 
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бю-
джетів (додаток 2) та за головними розпорядниками коштів (додатки 
3, 3.1).

Публічна інформація

(Закінчення. Початок на 33, 34 стор.)

(Продовження на 36 стор.)

грн.
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 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних ко-
штів районного у місті бюджету на 2013 рік у сумі 20,0 тис. грн.

 4. Управлінню Державної казначейської служби України у Цен-
трально-Міському районі м. Кривого Рогу (Томашевський І.Г.) здій-
снювати перерахування дотації вирівнювання районному у місті 
бюд жету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від 
надходжень доходів до загального фонду міського бюджету у розмірі  
0,5592 %.

 5. Установити профіцит загального фонду районного у місті бю-
джету у сумі 493,4 тис. грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) (додаток 4).

 6. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бю-
джету у сумі 493,4 тис. грн., джерелом покриття якого визначити над-
ходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціаль-
ного фонду) у сумі 493,4 тис. грн. (додаток 4).

 7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюва-
тися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

 8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного у місті бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;
 – нарахування на заробітну плату;
 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 – забезпечення продуктами харчування;
 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 – поточні трансферти населенню.
 9. Затвердити у складі видатків районного у місті бюджету кошти 

на реалізацію місцевих програм на загальну суму 805,5 тис. грн. (дода-
ток 6) та покласти функції щодо їх виконання на відповідні структурні 
підрозділи виконкому районної у місті ради – розробників районних 
програм.

 10. Визначити управління праці та соціального захисту населення 
виконкому районної у місті ради (Малова Н.Т.) головним розпоряд-
ником коштів щодо фінансування державних соціальних програм за 
рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх по-
вноважень та обов’язків, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу 
України, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 4 
березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування 
видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання дер-
жавних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій 
з державного бюджету».

 11. 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, обліковувати Управлінням 
Державної казначейської служби України у Центрально-Міському ра-
йоні м. Кривого Рогу незалежно від визначених на цю мету бюджет-
них призначень, відповідно до частини шостої статті 48 Бюджетного 
кодексу України.

 12. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету 
(Малова Н.Т.,Співак С.О., Харчук Н.Ю.):

 12.1 забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на 
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімаль-
ної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами; своєчасність ви-
плати заробітної плати і проведення розрахунків за енергоносії, не 
допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

 12.2 забезпечити дотримання затверджених лімітів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках за кожною бюджетною уста-
новою, закладом, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призна-
чень (додаток 7), та укладання договорів за кожним видом енергоно-
сіїв відповідно до встановлених асигнувань;

 12.3 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних 
установ та структурних підрозділів у межах затверджених в районно-
му у місті бюджеті призначень з урахуванням жорсткої економії бю-
джетних коштів;

 12.4 зобов’язати керівників бюджетних установ та закладів, на ви-
конання пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України, утримувати 
чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну 
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи вина-
город, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних установ та закладів у кошторисах на 
2013 рік;

 12.5 активізувати роботу щодо оптимізації видатків по кожній бю-
джетній установі, закладу.

 13. Доручити:
 13.1 голові районної у місті ради у процесі виконання районного 

у місті бюджету протягом 2013 року здійснювати своїм розпоряджен-
ням, з наступним затвердженням на черговій сесії районної у місті 
ради:

 – перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видат-
ків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного роз-
порядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного 
у місті бюджету;

 – затвердження збільшення (зменшення) дохідної та видаткової 
частин районного у місті бюджету на суми уточнення обсягів міжбю-
джетних трансфертів та їх перерозподіл за цільовим призначенням 
відповідно до рішень міської ради та розпоряджень міського голови;

 – внесення змін до показників районного у місті бюджету відповід-
но до Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про 
бюджетну класифікацію»;

 13.2 фінансовому відділу виконкому районної у місті ради (Нікітен-
ко Т.М.):

13.2.1 у процесі виконання районного у місті бюджету за обґрунто-
ваним поданням головного розпорядника коштів здійснювати пере-
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного 
у місті бюджету, у розрізі економічної класифікації видатків у межах 
загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та 
спеціальному фондах районного у місті бюджету згідно з додатком 3 
до даного рішення;

13.2.2 інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядни-
ків коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу 
України;

13.2.3 отримувати позики на покриття тимчасових касових розри-
вів районного у місті бюджету, пов’язані із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покривають-
ся Державною казначейською службою України в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського ра-
хунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користуван-
ня цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного 
року, згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та рішення 
міської ради від 26.12.2012 № 1560 «Про міський бюджет на 2013 рік» 
до загального фонду районного у місті бюджету зараховуються:

14.1 у повному обсязі:
 – адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органа-

ми районних у місті рад або утвореними ними в установленому по-
рядку адміністративними комісіями;

 – збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 
(крім збору в частині провадження торговельної діяльності нафто-
продуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);

 14.2 за встановленим нормативом відрахувань у розмірі 13,92% – 
плата за землю.

 15. Рекомендувати Криворізькій південній міжрайонній державній 
податковій інспекції Дніпропетровської області (Катченко В.Є.) забез-
печувати:

15.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених 
Державним бюджетом України, обласним, міським і районним у місті 
бюджетом на 2013 рік;

15.2 перевірку достовірності наданих землекористувачами райо-
ну податкових декларацій від плати за землю щодо правильності об-
числення цього платежу з урахуванням діючої в місті грошової оцінки 
землі;

 15.3 погашення податкового боргу (недоїмки), який утворився ста-
ном на 1 січня 2013 року зі сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) до бюджетів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – плат-
ників податків, сплату визначених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів) після реєстрації здійснювати відповідно до 
статті 45 Бюджетного кодексу України за місцем попередньої реєстра-
ції до закінчення поточного бюджетного періоду.

16. Структурним підрозділам та відповідальним працівникам ви-
конкому районної у місті ради сприяти повноті стягнення і своєчас-
ності надходжень до відповідних місцевих бюджетів плати за землю, 
збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, адмі-
ністративних штрафів та інших податків і зборів.

 17. Структурним підрозділам виконкому районної у місті ради – 
розробникам районних програм забезпечити за підсумками фінансо-
вого року подання районній у місті раді звітів про хід і результати їх 
виконання.

 18. Виконкому районної у місті ради забезпечувати:
 – щоквартальне подання на затвердження районній у місті раді 

письмового звіту про хід виконання районного у місті бюджету на 
2013 рік;

 – публікацію інформації про районний у місті бюджет, в тому чис-
лі рішення про районний у місті бюджет та квартальні звіти про його 
виконання у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гір-
ник» та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті виконкому районної 
у місті ради.

 19. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Пініч К.О.) 
забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті викон-
кому районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законо-
давством термін.

 20. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.
 21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної у місті ради з питань планування бюджету та фінансів (Ле-
вандовський О.П.), координацію роботи – на заступника голови ра-
йонної у місті ради по виконавчій роботі Любчинську Т.А.

В.о. голови – заступник голови  
районної у місті ради О.ОСМАН.

У повному обсязі рішення Центрально-Міської районної у місті ради 
від 28.12.2012 № 175 «Про районний у місті бюджет на 2013 рік» розмі-
щено на офіційному веб-сайті виконкому Центрально-Міської район-
ної у місті ради за адресою:http://vykonkom-tsmkr.gov.ua

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. 

бюджет 
розви-

тку
1 2 3 4 5 6=3+4
10000000 Податкові надходження 8 033 860,00 0,00 0,00 8 033 860,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 7 196 860,00 0,00 0,00 7 196 860,00
13050000 Плата за землю 7 196 860,00 0,00 0,00 7 196 860,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1 037 170,00 0,00 0,00 1 037 170,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 5 180 840,00 0,00 0,00 5 180 840,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 122 360,00 0,00 0,00 122 360,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 856 490,00 0,00 0,00 856 490,00
18000000 Місцеві податки і збори 837 000,00 0,00 0,00 837 000,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 837 000,00 0,00 0,00 837 000,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 71 000,00 0,00 0,00 71 000,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
20000000 Неподаткові надходження 33 000,00 310 820,00 0,00 343 820,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00
21080000 Інші надходження 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 310 820,00 0,00 310 820,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 310 820,00 0,00 310 820,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,00 265 200,00 0,00 265 200,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 45 620,00 0,00 45 620,00

Разом доходів 8 066 860,00 310 820,00 0,00 8 377 680,00
40000000 Офіційні трансферти 73 477 770,00 0,00 0,00 73 477 770,00
41000000 Від органів державного управління 73 477 770,00 0,00 0,00 73 477 770,00
41020000 Дотації 8 584 170,00 0,00 0,00 8 584 170,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з  районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 8 584 170,00 0,00 0,00 8 584 170,00
41030000 Субвенції 64 893 600,00 0,00 0,00 64 893 600,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалі-

дам та тимчасової державної допомоги дітям
64 291 400,00 0,00 0,00 64 291 400,00

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одер-
жання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийом-
них сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

552 200,00 0,00 0,00 552 200,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 81 544 630,00 310 820,00 0,00 81 855 450,00

Додаток  1  до рішення районної у місті ради  28.12.2012 № 175

Доходи районного  у місті бюджету  на  2013  рік 
(грн.)

Публічна інформація

(Продовження. Початок на 35 стор.)

(Продовження на 37 стор.)
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Додаток 2 до рішення районної у місті ради 28.12.2012 № 175

Видатки районного у місті бюджету на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)

Код 
тим-

часової 
класи-
фікації 
видат-
ків та 

креди-
туван-
ня міс-
цевих 

бюдже-
тів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кре-
дитування місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом 
 
 

Всього з них Всього споживан-
ня 

з них розвитку 
 
 

з них
 

оплата 
праці 

 

комунальні 
послуги та 

енергоносії 
 

 
оплата 
праці 

 

         
кому-

нальні 
послу-
ги та 
енер-
гоно-

сії 
 

бюджет 
розвитку

з них
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

переда-
ються із 

загально-
го фонду 

до бюдже-
ту розви-
тку (спе-

ціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 8 579 400,00 5 466 341,00 332 184,00 204 575,00 4 575,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 8 783 975,00
010116 Органи місцевого самоврядування 8 579 400,00 5 466 341,00 332 184,00 204 575,00 4 575,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 8 783 975,00
070000 Освіта, 552 200,00 552 200,00

з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового за-
безпечення батькам-вихователям і прийомним батькам  за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

552 200,00 552 200,00

070303 Дитячі будинки (у т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї), 552 200,00 552 200,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошо-
вого забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

552 200,00 552 200,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, 69 866 900,00 3 326 178,00 231 973,00 428 878,00 265 200,00 181 412,00 736,00 163 678,00 163 678,00 163 678,00 70 295 778,00
з них за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюдже-
там, у тому числі:

64 291 400,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 64 341 400,00

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, ін-
валідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допо-
моги дітям 

64 291 400,00 64 291 400,00

на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законо-
давством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезуван-
ня, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на по-
бутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових терито-
рій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на ком-
пенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»,  особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають трудові заслу-
ги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та ре-
абілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій 
або є пенсіонерами

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопроте-
зування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на 
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), виве-
зення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспорт-
них засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, 848 600,00 848 600,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

848 600,00 848 600,00

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років, 9 346 900,00 9 346 900,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

9 346 900,00 9 346 900,00

090304 Допомога при народженні дитини, 33 164 400,00 33 164 400,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

33 164 400,00 33 164 400,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 3 510 500,00 3 510 500,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

3 510 500,00 3 510 500,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям, 6 136 800,00 6 136 800,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

6 136 800,00 6 136 800,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям, 565 500,00 565 500,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

565 500,00 565 500,00

090308 Допомога при усиновленні дитини, 236 900,00 236 900,00
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

236 900,00 236 900,00

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, 2 422 400,00 2 422 400,00

Публічна інформація

(Закінчення на 38 стор.)

(Продовження. Початок на 35, 36, 37 стор.)
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у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

2 422 400,00 2 422 400,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 315 600,00 315 600,00
090802 Інші програми соціального захисту дітей 10 800,00 10 800,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8 800,00 8 800,00
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
1 500,00 1 500,00

091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3 400,00 3 400,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соці-

альних послуг)
5 046 300,00 3 326 178,00 231 973,00 378 878,00 265 200,00 181 412,00 736,00 113 678,00 113 678,00 113 678,00 5 425 178,00

091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соці-
альні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторон-
ньої допомоги

183 800,00 183 800,00

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветера-
нів

5 300,00 5 300,00

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інва-
лідам,

8 059 400,00 8 059 400,00

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держав-
ної допомоги дітям 

8 059 400,00 8 059 400,00

110000 Культура і мистецтво 5 430,00 5 430,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади 

та заходи
5 430,00 5 430,00

130000 Фізична культура і спорт 2 047 300,00 1 094 094,00 437 935,00 41 045,00 41 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 088 345,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 11 300,00 11 300,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл
2 036 000,00 1 094 094,00 437 935,00 41 045,00 41 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 077 045,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00
250404 Інші видатки 0,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00 129 722,00

Всього видатків, 81 051 230,00 9 886 613,00 1 002 092,00 804 220,00 310 820,00 181 412,00 736,00 493 400,00 493 400,00 493 400,00 81 855 450,00
 у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

64 843 600,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 64 893 600,00

ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(ХХІІІ сесія VI скликання)

м. Кривий Ріг
Дніпропетровська область

27.12.2012                                                                                         №136

Про районний у місті бюджет на 2013 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону Украї-

ни “Про Державний бюджет України на 2013 рік”; ураховуючи листи 
Міністерства фінансів України від 23.11.2012 № 31-05010-14-8/27910 
«Щодо типової форми рішення та бюджетного запиту», 07.12.2012  
№ 31-05010-14-21/29184 «Щодо розрахункових показників місцевих 
бюджетів на 2013 рік», рішення Криворізької міської ради «Про місь-
кий бюджет на 2013 рік», керуючись Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», районна у місті рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету 
на 2013 рік у сумі 58 145,0 тис. грн., у тому числі, дотація вирівнювання 
з міського бюджету у сумі 13 206,5 тис. грн. та обсяг субвенцій з місь-
кого бюджету за рахунок коштів державного бюджету у сумі 40 518,3 
тис. грн., з них на:

1.1 виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, ін-
валідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомо-
ги дітям у сумі 39 746,7 тис. грн.;

1.2 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних по-
слуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 732,6 тис. грн.;

1.3 надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодав-
ством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохід-
них машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян у сумі 39,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету визна-
чити у сумі 57 827,4 тис. грн., спеціальному фонду – 317,6 тис. грн. (до-
даток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюдже-
ту на 2013 рік у сумі 58 145,0 тис. грн., у тому числі обсяг субвенцій 
з міського бюджету за рахунок коштів державного бюджету в сумі  
40 518,3 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду районного у місті бюджету визна-
чити у сумі 56 393,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду – 1 751,8 
тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міс-
цевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (до-
даток 3, 3.1.).

3. Установити профіцит районного у місті бюджету у сумі 1 434,2 тис. 
грн., у тому числі загального фонду районного у місті бюджету у сумі 
1 434,2 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціаль-
ного фонду) (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюдже-
ту у сумі 1 434,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надхо-
дження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціально-
го фонду) у сумі 1 434,2 тис. грн. (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів ра-
йонного у місті бюджету у сумі 15,0 тис. грн.

6. Відповідно до рішення сесії Криворізької міської ради “Про місь-
кий бюджет на 2013 рік” дотація вирівнювання з міського бюджету пе-
рераховується шляхом застосування 0,8603 % нормативу щоденних 
відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету.

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за 
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
районного у місті бюджету на 2013 рік за економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню.
9. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти 

на реалізацію місцевих програм на загальну суму 1 664,2 тис. грн. (до-
даток 6).

10. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України доручити 
фінансовому відділу виконкому районної у місті ради (Жураховській 
І.Г.) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувати 
позики на покриття тимчасових касових розривів районного у місті 
бюджету, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єди-
ного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх повернен-
ням до кінця поточного року.

11. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04 
березня 2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування ви-
датків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання держав-
них програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету» визначити:

– управління праці та соціального захисту населення виконкому 
районної у місті ради (Гринішина О.Ю.) головним розпорядником ко-
штів щодо фінансування державних соціальних програм за рахунок 
субвенцій із державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та 
обов’язків, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України;

– фінансовий відділ виконкому районної у місті ради та управлін-
ня Державної казначейської служби України в Інгулецькому районі 
м. Кривому Розі (Таран С.М.) відповідальними за своєчасне перераху-
вання отриманих субвенцій із державного бюджету на фінансування 
пільг, соціальних допомог.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, з метою ефек-
тивного використання коштів субвенцій із державного бюджету на фі-
нансування програм соціального захисту населення доручити голові 
районної у місті ради протягом бюджетного року своїм розпоряджен-
ням перерозподіляти їх річні обсяги між кодами тимчасової класифі-
кації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів, з наступним 
затвердженням на черговій сесії районної у місті ради.

12. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету:
12.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; своє-
часність виплати заробітної плати і проведення розрахунків за енер-
гоносії, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

12.2 забезпечити дотримання лімітів споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках за кожною бюджетною установою, що фі-
нансуються з районного у місті бюджету, виходячи з обсягів відповід-
них бюджетних призначень, та укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв відповідно до встановлених асигнувань (додаток 7);

12.3 забезпечити ефективну діяльність підвідомчих бюджетних 
установ і структурних підрозділів у межах, затверджених в районному 
у місті бюджеті, призначень з урахуванням жорсткої економії бюджет-
них коштів;

12.4 на виконання пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України 
зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чи-
сельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну 
плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи вина-
город, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних установ та закладів у кошторисах на 
2013 рік;

12.5 активізувати роботу з подальшого впорядкування мережі та 
оптимізації видатків за кожною бюджетною установою, закладом.

13. Доручити протягом 2013 року в процесі виконання районного 
у місті бюджету:

13.1 голові районної у місті ради здійснювати своїм розпоряджен-
ням, з наступним затвердженням на черговій сесії районної у місті 
ради:

– перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видат-
ків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного роз-
порядника коштів за загальним і спеціальним фондами районного у 
місті бюджету;

– збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин районного 
у місті бюджету на суму уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів 
та їх перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до рішень 
Криворізької міської ради та розпоряджень Криворізького міського 
голови;

– зміни до показників районного у місті бюджету відповідно до На-
казу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 
класифікацію» зі змінами;

13.2 фінансовому відділу виконкому районної у місті ради за обґрун-
тованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати пере-
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у 
місті бюджету, у розрізі економічної класифікації видатків у межах за-
гального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеці-
альним фондами районного у місті бюджету згідно з додатком 3.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу Укра-
їни.

14. Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загаль-
ного фонду районного у місті бюджету та рішення сесії Криворізької 
міської ради “Про міський бюджет на 2013 рік” до загального фонду 
районного у місті бюджету зараховуються:

14.1 згідно нормативу відрахування до районного у місті бюджету 
плати за землю на рівні 6,75 %;

14.2 у повному обсязі:
– місцеві збори, що справляються на території району: за прова-

дження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині 
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим 
та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних ав-
тозаправних станціях, заправних пунктах);

– адміністративні штрафи, що накладаються утвореною виконав-
чим органом районної у місті ради адміністративною комісією.

15. Південній МДПІ у місті Кривому Розі (Катченко В.Є.) забезпечити:
15.1 виконання податкових та інших надходжень, передбачених 

Державним бюджетом України, обласним, міським і районним у місті 
бюджетами на 2013 рік, в тому числі від платників, що здійснюють гос-
подарську діяльність на територіях, приєднаних до меж міста згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 № 217-ІV «Про змі-
ну меж міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»;

15.2 перевірку достовірності наданих землекористувачами подат-
кових декларацій від плати за землю щодо правильності обчислення 
цього платежу з урахуванням діючої в місті грошової оцінки землі;

15.3 погашення податкового боргу (недоїмки) із сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – плат-
ників податків сплата визначених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється відповідно до 
статті 45 Бюджетного кодексу України за місцем попередньої реєстра-
ції до закінчення поточного бюджетного періоду.

16. Установити, що:
16.1 структурним підрозділам виконкому районної у місті ради:
– проаналізувати причини невиконання планових показників міс-

цевих бюджетів за 2012 рік окремо за кожним дохідним джерелом та 
забезпечити надходження податків і зборів в 2013 році в обсягах, не 
менших ніж у 2012 році;

– ужити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення при-
буткової діяльності підприємств комунальної власності, що здійсню-
ють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, яка утво-
рилася станом на 01 січня 2013 року, та збільшення надходжень від 
орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, ін-
шим майном, що перебуває у комунальній власності;

– забезпечити зменшення недоїмки, що утворилася станом на 01 
січня 2013 року зі сплати податків і зборів, які зараховуються до до-
ходної частини місцевих бюджетів.

16.2 джерелами надходжень до цільового фонду районного у місті 
бюджету є кошти, залучені від юридичних та фізичних осіб, на дого-
вірних засадах.

17. Головних розпорядників коштів цільового фонду районного у 
місті бюджету визначати після підписання договору про співробітни-
цтво між Інгулецькою районною у місті радою і суб’єктами господа-
рювання, та на підставі рішення районної у місті ради від 27.10.2011  
№ 67 «Про цільовий фонд Інгулецької районної у місті ради», зі змі-
нами.

18. На виконання статті 27 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» структурним підрозділам виконкому районної у місті 
ради – розробникам районних програм забезпечити за підсумками 
фінансового року подання районній у місті ради звітів про хід та ре-
зультати їх виконання.

19. Виконкому районної у місті ради забезпечити щоквартальне по-
дання районній у місті раді звіту про хід виконання районного у місті 
бюджету на 2013 рік на затвердження.

20. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюд-
нити рішення районної у місті ради “Про районний у місті бюджет на 
2013 рік” в газетах «Червоний гірник», «За агломерат», «Інгулецький ві-
сник».

21. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Організаційному відділу виконкому Інгулецької районної у місті 

ради забезпечити розміщення рішення на офіційному Інтернет-порта-
лі виконкому районної у місті ради в установленому чинним законо-
давством терміну.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, економі-
ки, розвитку споживчого ринку та підтримки підприємництва (Комір-
ний В.А.) та фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.

Голова районної у місті ради Є. РИЖКОВ.
У повному обсязі з рішенням сесії районної у місті ради можна озна-

йомитись на офіційному Інтернет-порталі виконкому Інгулецької ра-
йонної у місті ради ing-org.dp.ua.

Публічна інформація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
(Закінчення. Початок на 35, 36, 37 стор.)
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КП ДОР  
«Криворізьке БТІ» 
повідомляє громадян та 

мешканців міста про 
виконання підприємством 
робіт з експертної оцінки 

нерухомого майна для 
укладання договорів 

купівлі-продажу, міни, да-
рування, спадкування (для 

цілей оподаткування).

Підприємство працює з 8.30 до 
17.30, у п’ятницю до 16.30.

Обідня перерва з 12.00 до 
12.48.

Адміністрація.

7 января – 5 лет светлой  
памяти дорогого сына и отца

ФРИККЕ  
Сергея Анатольевича

Кто помнит его, помяните.
Родители, сестра, дети.

Колектив Криворізького педа-
гогічного інституту ДВНЗ «КНУ» з 
глибоким сумом сповіщає про те, 
що на 90-му році пішла з життя до-
цент, кандидат педагогічних наук

СУЧКОВА Лідія Едуардівна 
(26.03.1922 – 28.12.2012)

і висловлює співчуття рідним та 
близьким покійної.

Тому, хто дорогий БУВ при жит-
ті – від тих, хто пам’ятає та сумує. 
Пам’ять про Вас назавжди у наших 
серцях.

4 января – 5 лет 
горькой утраты 

и светлой  
памяти

ЛОСИНОЙ 
Евгении 

Георгиевны

Она была на-
стоящей Мате-
рью, светлым, 

чутким, необыкновенным чело-
веком.

Мамочка, любимая, прости, что 
не уберегли тебя.

Все, кто знал Евгению Георгиев-
ну, помяните добрым словом.

Сыновья Борис, Игорь, сестра 
Клара, родные, близкие, соседи.

g Офіційно
«Про відстеження результативності дії  
регуляторних актів»

З метою залучення суб’єктів господарювання, членів територіальної громади 
до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, 
розробниками (структурними підрозділами виконкому міської ради) здійснюються 
заходи з повторного відстеження результативності дії регуляторних актів:

– по 24.01.2013 – рішення міської ради від 21.12.2011 №778 «Про затвер-
дження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 
та пропозиції її розподілу» за показниками: упорядкування оформлен-
ня орендно-договірних відносин при наданні в оренду майна комунальної 
власності міста та його збереження; удосконалення порядку використання 
орендної плати за користування майном територіальної громади та ефек-
тивне його використання за цільовим призначенням відповідно до видів 
діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з урахуванням соці-
альних потреб району, міста; збереження та відновлення експлуатаційного 
стану об’єктів комунальної власності міста (розробник – управління кому-
нальної власності міста виконкому міської ради, 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб.360, 361, тел.493-04-14, 74-54-53, 74-43-97, 
74-49-29);

– по 28.01.2013 – рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 
«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежит-
лових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому 
Розі» за показниками: мінімізація кількості звернень до органів місцевого 
самоврядування щодо нарахування тарифів на послуги з утримання будин-
ків та прибудинкових територій; сталий відсоток оплати власниками (орен-
дарями) нежитлових приміщень за вищевказані надані послуги та своєчас-
не надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів; технічна 
модернізація підприємств-надавачів послуг з утримання будинків та при-
будинкових територій, що призведе до надання цих послуг на більш висо-
кому рівні (розробник – управління благоустрою та житлової політи-
ки виконкому міської ради, 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
каб.550, тел.440-02-38, 74-24-07);

– по 01.02.2013 – рішення міської ради від 29.12.2011 №838 «Про встанов-
лення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва 
міста» за показниками: стабільна чисельність суб’єктів малого підприєм-
ництва, на яких поширюється дія рішення; незмінна кількість документів, 
часу, необхідних фізичним особам-підприємцям, на яких поширюється дія 
регуляторного акта, для ведення підприємницької діяльності; сталий обсяг 
надходжень до міського бюджету коштів, що будуть використовуватися для 
впровадження програм соціально-економічного та культурного розвитку 
міста (розробники – управління розвитку підприємництва виконко-
му міської ради, 50101, м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.510, 505, 
тел.74-39-72, 74-12-03, фінансове управління виконкому міської 
ради,50101, м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.219, тел.74-57-54).

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження Порядку про-
ведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказу Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 
№60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді», управління благоустрою та житлової політики викон-
кому міської ради оголошує конкурс про визначення управителів будинку, спо-
руди або групи будинків Довгинцівського району (об’єкт №3).

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
1.1. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької 

міської ради, пл. Радянська,1.
 2. Перелік послуг:
 2.1. Управління будинком,  спорудою або групою будинків на території Довгин-

цівського району:
пр. Гагаріна,  56, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81,  

вул. Батуринська,  78, 93, 95,  вул. Блюхера,  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,  вул. Бу-
дьонного,  2, 4,  вул. Вечірньокутська,  52, 54,  вул. Димитрова ,  72, 76, 78, 80, 81, 
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 122, 126, 128, 130,  вул. Дні-
пропетровське шосе,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 
56, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,  вул. Донецька,  1, 3, 7, 9,  вул. Косіора,  56, 58, 60, 64, 
66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87а, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 
101, 103, 105, 109, 111, 113,  вул. Котляревського,  5, 7, 9, 11, 15,  вул. Леоніда Бородича,  
2, 4, 6,  вул. Отто Брозовського,  74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,  вул. Постишева,  37, 39, 
43, 45,  вул. Революційна,  45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 73,  вул. Телевізійна,  1, 
4, 6,  вул. Транспортна,  14, 55, 56, 57,  вул. Тягова підстанція,  4.

3. Прізвище,  посада та номери телефонів осіб,  уповноважених здій-
снювати зв’язок з учасниками конкурсу:

1.Хоменко В.М. – завідувач відділу житлово-комунального господарства ви-
конкому Довгинцівської районної у місті ради, тел.71-11-36,  вул. Дніпропетров-
ське шосе, 11.

2.Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії відділу житлової політики управ-
ління благоустрою та житлової політики виконкому міськради, тел. 74-09-41 
(кімн.362), пл. Радянська,1.

4. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 

управління благоустрою та житлової політики, кімн. 552.
4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 07.02.13 до 9.00 .
5. Термін подання заяв на отримання конкурсної документації з 

08.01.2013 до 06.02.2013.
6. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиці-

ями:
6.1. Місце: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, управління благоустрою та 

житлової політики, кімн. 444.
6.2. День: 07.02.2013.
6.3. Час: 10.30.

Шановні мешканці міста!
Виконком Центрально-Міської районної у місті ради попереджає про небез-

пеку для життя мешканців міста, особливо дітей, яка виникає під час виходу 
на лід водних об’єктів, та просить вас утриматись від виходу на лід, зимового 
рибальства на Карачунівському водосховищі, річках Саксагань, Інгулець, зато-
плених кар’єрах на житлових масивах Карнаватка, КДЗ, у зв’язку з нестійкістю 
крижаного покрову на водоймищах.

Послуги

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

№ 1704. 3-комн. квартиру в центре 
Соцгорода, выведенную с жилого 
фонда, при необходимости – смеж-
ную жилую 1-комн. Тел. 050-3213250, 
401-04-17.

№ 1715. 1-комн. квартиру в Ц.-
Городском р-не (Гданцевка), тел., газ, 
вода. Тел. 067-3680966.

№ 1705. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». Награ-
ды царской России. Удостовере-
ния к медалям, знакам, грамоты 
и благодарности. Иконы, монеты, 
статуэтки, столовое серебро, кар-
тины, портсигары, самовары и 
мн. др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037.

№ 1706. Прицеп для легкового а/м. 
Тел. 097-7827138.

№ 9. Свідоцтво про базову серед-
ню освіту Г № 007625, видане КЗШ  
№ 69 на ім’я Іванченка Костянтина 
Костянтиновича, вважати недійсним.

№ 14. Паспорт громадянина України 
серія АК № 181318, виданий 21 травня 
1998 р. Довгинцівським РВ Криворізь-
кого МУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл. на ім’я Драмарецького Сергія 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 15. Закордонний паспорт, вида-
ний Довгинцівським РВВС в 2010 р. 
на ім’я Драмарецького Сергія Воло-
димировича, вважати недійсним.

№ 16. Додаток 12 КП № 084181 до 
диплому НР № 41215983, виданий 
КТУ на ім’я Іванової Євгенії Вікторів-
ни, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02 
85, 097-7795606. Дешево.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог 

– более 90 образцов), крош-
ка, бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. 
Тел. 440-50-39, 401-17-82, 

098-1229633, ул. Телевизионная, 1-А.
№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-

МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хране-
ние бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРО-
ТА, ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, 
лестницы, перила, заборы; замена 
замков, утепление дверей. Тел. 401-
07-88, 401-35-20, 063-3367853, 097-
2336250.

 • МЕБЛІ

№ 8. Перевезу меблі та ін. послуги 
вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРО-
ДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

• ІНШЕ
№ 5. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.
№ 7. Ремонт, установка бойлеров, 

колонок, счетчиков тепла, воды, 
эл. энергии; замена труб; ремонт 
стиральных машин. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 6. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід. 2254.

№ 1657. КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«АПОРТ» ПРЕДЛАГАЕТ: ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ДРЕССИРОВКИ СОБАК; ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, а 
ТАКЖЕ РАСПОЛАГАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ЕЙ о ИМЕЮЩИХСЯ в ГОРОДЕ ЧИ-
СТОПОРОДНЫХ ЩЕНКАХ, КОТО-
РЫЕ ПРОДАЮТСЯ. Тел. 098-9165844.

№ 1699. Школа кроя и шитья. 
Сайт: www.liza.dp.ua

№ 1717. Магазин «Медтехника», ул. 

Димитрова, 17/1, предлагает: тоно-
метры, ингаляторы, слуховые аппа-
раты, лампы кварцевые и соляные, 
ортопедию – средства реабилитации 
(матрацы, ходунки и др.). Товары для 
младенцев, бандажи и другие това-
ры, необходимые для здоровья. Тел. 
493-04-72, 098-2556072.

№ 1718. КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИ-
РОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ вітає 
городян з НОВИМ РОКОМ та РІЗД-
ВОМ ХРИСТОВИМ і запрошує учнів 
6-х класів на підготовче відділення; 
учнів 7-х, 8-х та 9-х класів на факуль-
тети: фізико-математичний, медич-
ний та математично-інформацій-
ний. Чекаємо на вас за адресою: 
вул. Мелешкіна, 32-А, тел. 64-12-25, 
пн-пт з 9.00 до 17.00.

№ 1711. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 067-5691471.

№ 1723. Работа молодым пенсио-
нерам. Прием телефонных звонков. 
Гибкий график, высокий доход. Тел. 
098-1566008.

№ 1724. Предлагаю работу в офи-
се. Достойная оплата, карьерный 
рост. Тел. 097-1949296.

Оголошення
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Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua

03.01.2013    04.01.2013

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

g Посміхніться

02 04 06 14 50 51

3-4 січня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
9 200 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1224 
виграшні номери 29.12.2012 

джек-пот  9 100 000

2:00 2 2
5:00 2 2
8:00 2 2

11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 1 1
23:00 1 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 9728.00
4 183 223.00
3 3673 19.00
2 30262 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Бiльше рiшучостi – тодi у вас з’являться 

чудовi можливостi для змiн i покращення 
особистих якостей. Життя битиме через 
край, отож бiльшiсть планiв доведеться 
переглянути. Свята обiцяють корисні зна-
йомства.

Телець (21.04-21.05)
Спробуйте не кидати слiв на вiтер, а 

пiдкрiпити свої обiцянки дiями, iнакше 
ризикуєте пiдiрвати авторитет. Свої дум-
ки краще не вiдстоювати перед началь-
ством. 

Близнюки (22.05-21.06)
На цьому тижнi будуть вдалими поїзд-

ки. З начальством краще не конфлiктувати, 
навiть якщо це стосується фiнансiв. Вiльний 
час бажано присвятити родинi.
Рак (22.06-23.07)

На цьому тижнi веселощi та радiсний 
настрiй супроводжуватимуть вас скрiзь. 
Нарештi вдасться досягти бажаного. Для 
вас дуже важливими будуть зустрiчi з 
друзями i активний вiдпочинок.

Лев (24.07-23.08)
Можуть з’явитися термiновi справи. 

З появою додаткового навантаження 
зосередитися буже важко. Не сором-
теся просити допомогу. Найкращий 
вихiд із цiєї ситуацiї – перекинути всю 
вiдповiдальнiсть на колег.

Діва (24.08-23.09)
Домашнi та сiмейнi справи вийдуть на 

перший план. У четвер ви отримаєте важ-
ливу iнформацiю. Не будьте самовпевненi, 
це тiльки ускладнить стосунки з оточую-
чими. Вихідні важливо провести в родин-
ному колi.

Терези (24.09-23.10)
У вашому життi є багато радiсних 

моментiв, якими грiх не подiлитися. Дех-
то з ваших знайомих перейде у розряд 
друзiв. Ви вiдчуєте приплив енергiї, треба 
тiльки правильно нею розпорядитися.

Скорпіон (24.10-22.11)
Якщо захочете внести кардинальнi 

змiни в життя, попередьте близьких і дру-
зів. Враховуючи всі зауваження i запере-
чення, ви досягнете значно бiльшого. Мир i 
гармонiя в родинi – це ваша заслуга, але не 
варто нагадувати про це дуже часто.

Стрілець (23.11-21.12)
 У вас грандiознi плани на майбутнє, 

можливо, краще вибрати з цього щось 
найважливіше? Все залежить вiд вашого 
фiнансового становища. Вiрогiднi далекі 
поїздки, якi дозволять вiдволiктися вiд 
основних проблем.
Козеріг (22.12-20.01)

На цьому тижнi можливі конфлiкти з 
керiвництвом, декому навiть доведеться 
шукати нове робоче мiсце. У п’ятницю до 
вас завiтають несподiванi гостi. У новому 
роцi хтось iз вас зустрiне свою другу по-
ловинку.
Водолій (21.01-19.02) 

Вирiшуючи важливi питання, не не-
хтуйте поради родичiв i близьких. На-
стає сприятливий час для кар’єрних 
досягнень, але для цього доведеться 
пiдвищити професiйний рiвень. У вихідні 
проявiть рiшучiсть i активнiсть.
Риби (20.02-20.03)

Якщо виникнуть якiсь суперечки з дру-
зями, то майбутнє розставить усе на свої 
мiсця. Не вiдмовляйтеся вiд додаткових 
зобов’язань, iнакше можете втратити не 
тiльки заробiток, а й потрiбних людей.

на 7 – 13 січня
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Малюнки Анатолія ГАЙНА.

g На арені цирку 

Чари «Снігової королеви»

Наступний номер газети (з телепрограмою) вийде у четвер, 10 січня 2013 року.

«Завтра ожидается ясная 
солнечная погода, но в течение 
дня очень вероятны внезапные 
проливные дожди».

Спонсор прогноза погоды ма-
газин «Зонты на Крещатике».

* * *
– Что же вы, синоптики? Обе-

щали, что сегодня пройдут до-
жди! И где ж они?

– Ну так они и прошли! Сто-
роной! 

* * *
Письмо в бюро метеорологии: 

«Только что сгреб метр перемен-
ной облачности с крыльца».

g Погода
Хмарно

За даними Українського гідро-
метцентру, у п’ятницю очікується 
хмарна погода. Можливі опади у 
вигляді снігу. Температура вночі до 
1 градуса морозу, вдень до 0 гра-
дусів. Вітер південно-західний, 3-5  
м/сек. Атмосферний тиск 746…754 
мм рт. ст.

Хмарною обіцяє бути погода та-
кож і в наступні два дні: суботу та 
неділю. Можливий сніг. Темпера-
тура вночі у суботу до 1 градуса 
морозу, вдень до 1 градуса тепла. 
У неділю – до 0 градусів та мінус 
2 градусів, відповідно. Вітер захід-
ний та північний, 2-5 м/сек. Атмос-
ферний тиск 740…745 мм рт. ст. 

g Карикатури
Олена ТАРАСИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 

На таку циркову виставу глядачі 
чекали давно. І не лише тому, що між 
подібними постановками – часовий 
відтинок у дванадцять місяців, а й 
тому, що небезпідставно сподівали-
ся на появу нового, сучасного, креа-
тивного дійства. І воно – з’явилося. 
Гармонійно й невимушено поєднав-
ши сюжет відомої казки із захоплю-
ючими номерами, майстри арени 
презентували своїм шанувальникам 
яскраве мистецьке свято, а втілений 
ними сюжет набрав особливого зву-
чання та яскравих барв. 

Відзначимо принагідно, що не-
абияку роль в успіху вистави віді-
грають як професіоналізм артистів, 
їхнє молоде завзяття і прагнення по-
лонити серця глядачів, так і надзви-
чайно вдало підібраний музичний 
супровід, чудова гра оркестру, ви-
ступ кордебалету, костюми, які, що 
називається, вбирають око, та чи-
мало інших складових. Безперечно, 
до переможного результату доклав 
зусиль весь колектив, тож невипад-
ково численна публіка раз у раз за-

тамовує подих, а потім віддячує ар-
тистам бурхливими оплесками. 

Переказувати все, що відбуваєть-
ся на арені, – чи й варто. Однак, слід 
зауважити: у цій виставі є номери 
на будь-який смак – від повітряних 
гімнастів до акробатів із жонглера-
ми, велика група тварин… Неви-
мовною ніжністю вражає виступ із 
голубами, досконалою виваженістю 
рухів – вміння утримати підсвічник 
на лезі ножа, затиснутого зубами… 
Усього й не перелічиш. 

Певної інтриги додає й те, що пер-
ше відділення проходить на тради-
ційному червоному килимі цирко-
вої арени. Власне льодове шоу, де 
всі трюки виконуються на ковзанах, 
розгортається у другому, що бездо-
ганно вплітається у канву андерсе-
нівського твору, як і Дід Мороз, яко-
го, зрозуміло, не було у славетного 
казкаря, але без якого уявити Новий 
рік просто неможливо. 

«Скоро Новый год, Кай, а под 
Новый год исполняются самые 
заветные желания», – ці слова Герди 
стають лейтмотивом вистави. Адже 
добро врешті одержує перемогу над 
злом, і наші герої потрапляють на 
новорічний бал до Діда Мороза, де 
на них та всіх глядачів, від наймен-
шого до найбільшого, чекає святко-
ва ялинка.   

Розвіялися чари Снігової коро-
леви, здатної перетворити серце 
людини на шматок криги, а от чари 
однойменної вистави, певно, надов-
го залишаться із тими, хто завітав 
до Криворізького цирку на це заво-
рожуюче дійство, учасники якого 
дарують шанувальникам свою май-
стерність і тепло сердець, яке, на-
певне, не здолала б і сама «крижана 
діва». Тож, шановні земляки, якщо 
ви ще не побували на цій постановці 
– поспішайте, аби поринути у справ-
жню казку. 

Криворізький 
державний цирк 
на новорічні та 
Різдвяні свята 
радує городян 
і гостей міста, 
маленьких і дорос-
лих льодовим шоу 
«Снігова короле-
ва», яке розпо-
чалося в останні 
дні грудня й три-
ватиме майже до 
середини січня.
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