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ПРОЕКТ

УКРАЇНА 
Н ІЖ ИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

______ сесія_________________ скликання)

РІШЕННЯ

___________________ 2021 року

Про внесення змін до програми «Про оплату 
праці найманих працівників та вирішення 
фінансово-господарських, правових питань, 
врегулювання трудових відносин для 
забезпечення роботи відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Ніжинської районної державної 
адміністрації»

У зв’язку з виробничою необхідністю, з метою вирішення фінансово- 
господарських питань, пов’язаних з роботою відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Ніжинської районної державної адміністрації; керуючись Законом 
України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Податкового Кодексу України, а також керуючись 
рекомендаціями Президії Ніжинської районної ради Чернігівської області та 
спільного засідання постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до програми «Про оплату праці найманих працівників та 
вирішення фінансово-господарських, правових питань, врегулювання трудових 
відносин для забезпечення роботи відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Ніжинської районної державної адміністрації», затвердженої рішенням третьої 
(позачергової) сесії районної ради восьмого скликання від 22 січня 2021 року, а 
саме збільшити ресурсне забезпечення Програми згідно додатку (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та соціально- 
економічного розвитку та постійну комісію з гуманітарної політики, освіти, 
культури, молодіжної політики, спорту та національного відродження.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ



І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Ніжинська районна 
державна адміністрація

2. Розробник Програми Ніжинська районна 
державна адміністрація

3. Відповідальний виконавець Програми Ніжинська районна 
державна адміністрація 
Ніжинська районна рада

4. Учасники Програми Відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту 
Ніжинської районної 
державної адміністрації

5. Термін реалізації Програми Січень-лютий, жовтень 
2021 року

6. Перелік джерел фінансування Програми Районний бюджет та інші 
джерела незаборонені 
чинним законодавством

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього

131 393,42 грн

у тому числі коштів районного бюджету 131 393,42грн



Додаток
до рішення________сесії
Ніжинської районної ради 
восьмого скликання 
в ід___ вересня 2021 року

Ресурсне забезпечення 
програми «Про оплату праці найманих працівників та вирішення 

фінансово-господарських, правових питань, врегулювання трудових 
відносин для забезпечення роботи відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Ніжинської районної державної адміністрації»

Статті видатків

Сума, грн В т. ч. по місяцях, грн

Січень
2021р

Лютий
2021р

Жовтень 
2021 р

Фонд заробітної плати по 
договору цивільно- 
правового характеру (на 
два місяці 3 чол), всього:

71 670,00 35 835,00 35 835,00

КЕКВ 2111 58 746,00 29 373,00 29 373,00

КЕКВ 2120 12 924,00 6 462,00 6 462,00

Погашення кредиторської 
заборгованості 
звільненому працівнику 
по КФК 1014040, всього :

2 890,51 2 890,51

КЕКВ 2111 2 010,51 2 010,51

КЕКВ 2120 880,00 880,00

Погашення кредиторської 
заборгованості звільненим 
працівникам по КФК 
1014060,всього:

28 979,10 28 979,10

КЕКВ 2111 23 753,45 23 753,45

КЕКВ 2120 5 225,65 5 225,65



Погашення компенсації 
невикористаної відпустки 
звільненим працівникам 
РБК, всього:

4 098,40 4 098,40

КЕКВ 2111 3 359,34 3 359,34

КЕКВ 2120 739,06 739,06 *

Погашення звільненим 
працівникам 
кредиторської 
заборгованості по КФК 
1014030,всього:

7 256,17 7 256,17

КЕКВ 2111 4 229,34 4 229,34

КЕКВ 2120 3 026,83 3 026,83

Погашення кредиторської 
заборгованості, всього:

15 947,65 15 947,65

КЕКВ 2240 8 757,95 8 757,95

КЕКВ 2271 5 219,40 5 219,40

КЕКВ 2272 31,30 31,30

КЕКВ 2282 1 939,00 1 939,00

КЕКВ 2800 551,59 551,59

ВСЬОГО 131 393,42 95 006,83
__ ...

35 835, 00 551,59

ВСЬОГО: 131 393,42 грн

Начальник відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
Ніжинської районної 
державної адміністрації



Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Ніжинської районної ради 

«Про внесення змін до рішення третьої (позачергової) 
сесії районної ради від 22 січня 2021 року «Про оплату 
праці найманих працівників та вирішення фінансово - 
господарських, правових питань, врегулювання трудових 
відносин для забезпечення роботи відділу культури, сім'ї, молоді 
та спорту Ніжинської районної державної адміністрації»».

Відповідно рішення третьої (позачергової) сесії Ніжинської районної 
ради восьмого скликання від 22 січня 2021 року було затверджено програму 
«Про оплату праці найманих працівників та вирішення фінансово -  
господарських, правових питань, врегулювання трудових відносин для 
забезпечення роботи відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської 
районної державної адміністрації» та рішення четвертої сесії Ніжинської 
районної ради восьмого скликання від 26 лютого 2021 року були внесені 
зміни та затверджено кошти в сумі 118670 (сто вісімнадцять тисяч шістсот 
сімдесят) грн.83 коп.
Виділені кошти в сумі 118670 грн. 83 коп. по даній програмі використані.

Станом на 13 вересня 2021 року по програмі у відділі культури, сім'ї, 
молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації створена 
заборгованість по екологічному податку за четвертий квартал 2020 року в сумі 
551 (п'ятсот п'ятдесят одна) грн.59 коп.

Дана заборгованість утворилась по Заньківському меморіальному музею 
М.К.Заньковецької (за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення. В даному випадку - використання 
торфобрикету в опалювальний період).

Просимо розглянути можливість погашення заборгованості екологічного 
податку за четвертий квартал 2020 року.

Заступник голови Людмила ЖЕ ЛАДА




