
Борзнянський р-н Додаток 1

до рішення Ніжинської районної 
ради Чернігівської області від 

26.02.2021 Про внесення змін до 
рішення Борзнянської районної ради 

від 24 грудня 2019 р. "П ро 
районний бюджет на 2020 рік "зі 

змінами внесеними рішенням

ДОХОДИ 
місцевого бюджету на 2020 рік

(код бюджету) _______________________________________________________________________________________ _____________________ ______________________(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет

1 2 :  з шшш 4 5 6
10000000 Податкові надходження 12 909 800,00 12 909 800,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

12 810 000,00 12 810 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12 793 000,00 12 793 000,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9 450 000,00 9 450 000,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 330 000,00 3 330 000,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 13 000,00 13 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 17 000,00 17 000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 17 000,00 17 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 99 800,00 99 800,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 99 800,00 99 800,00

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 99 800,00 99 800,00

20000000 Неподаткові надходження 1 177 010,00 117 000,00 1 060 010,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 62 000,00 62 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 62 000,00 62 000,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 62 000,00 62 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження 55 000,00 55 000,00
24060000 Інші надходження 55 000,00 55 000,00
24060300 Інші надходження 55 000,00 55 000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 060 010,00 1 060 010,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 1 060 010,00 1 060 010,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 1 030 000 00 1 030 000,00

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 30 000,00 ЗО 000,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 
Закону України Про оренду державного та комунального майна' 10,00 10,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 14 086 810,00 13 026 800,00 1 060 010,00
40000000 Офіційні трансферти 34 554 995,67 34 554 995,67
41000000 Від органів державного управління 34 554 995,67 34 554 995,67
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 349 400,00 2 349 400,00
41020100 Базова дотація 2 349 400,00 2 349 400,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 11 395 500,00 11 395 500,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 526 200,00 10 526 200,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 869 300,00 869 300,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 887 200,00 2 887 200,00

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

2 887 200,00 2 887 200,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 17 922 895,67 17 922 895,67

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 016 083,61 2 016 083,61

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

29 884,06 29 884,06

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти ' Нова українська школа' за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

203 203,00 203 203,00

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, 4 913 600,00 4 913 600,00

41053000
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 900,00 2 900,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 594 145,00 9 594 145,00

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

379 080,00 379 080,00

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового 
фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОХ/Ю-19, спричиненою 
коронавірусом 5АР5-Со\/-2, за рахунок від повід н

784 000,00 784 000,00

X Разом доходів 48 641 805,67 47 581 795,67 1 060 010,00

Начальник відділу фінансів Ніна ЯКИМЕНКО

1



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про внесення змін до рішення Борзнянської районної ради від 24 грудня
2019 року « Про районний бюджет на 2020 рік» у 2020 році.

В проекті рішення про внесення змін до рішення Борзнянської районної 
ради від 24 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» враховані 
зміни.

Збільшується дохідна частини загального фонду районного бюджету 
в сумі 2618,7 тис.грн., в тому числі:

- інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою СОУГО- 19 
в сумі 784,0 тис.грн.

- інша субвенція з сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних 
територіальних громад в сумі 1792.6 тис.грн.;

- субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти”Нова українська школа” на закупівлю 
засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти під час карантину в сумі 42,1 тис.грн.

За рахунок дохідної частини в сумі 2618,7 тис.грн. збільшуються 
видатки:

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
гострою распіраторною хворобою СОУШ-19 збільшуються поточні 
видатки КНП „Борзнянська ЦРЛ” в сумі 784,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова 
українська школа” на закупівлю засобів захисту учасників освітнього 
процесу в закладах загальної середньої світи збільшені видатки сектору 
освіти в сумі 42,1 тис.грн.

За рахунок іншої субвенції територіальних громад та сільських рад 
збільшені видатки :

- загальноосвітнім школам 1037,9 тис.грн. на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями, енергоносії та інші поточні видатки

- КЕТІ «Борзнянська ЦРЛ» 610,0 тис.грн. на енергоносії, поточні 
видатки та 72,0 тис.грн. передані до бюджету розвитку на 
придбання калькоскопа.

- управлінню соціального захисту населення 150,1 тис.грн. в т.ч. 
територіальному центру на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями в сумі 115,0 тис.грн., на районну Програму 
надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої



допомоги в сумі 2,7 тис.грн., та на "Районну програму для 
забезпечення виконання рішень суду” 32,4 тис.грн.

За рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 
,4 тис.грн. зменшені видатки по управлінню соціального захисту населення 
сумі 5,4 тис.грн на поховання учасників бойових дій.


