
Додаток № 7
до рішення XVІІ сесії  VII скликання

Чугуївської районної ради від 23.12.2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік»

ФОРМУЛА
розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів  (інших субвенцій) 
з районного бюджету бюджетам органів місцевого самоврядування 

на 2017 рік 
 

1. Ця Формула застосовується для визначення обсягу іншої субвенції, яка 
передається з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування, 
адміністративно підпорядкованих Чугуївському району.

2.  Розрахунковий  показник  обсягу  субвенції  на  апарат  управління  для
бюджетів місцевого самоврядування (Vapr) визначаються за такою формулою:

Vapr= Vzatv – (Hapr * Ni),
де  Ni – чисельність наявного населення  села.
Hapr –  фінансовий  норматив  бюджетної  забезпеченості  на  апарат

управління з розрахунку на одного жителя. 
Vzatv – затверджений обсяг  видатків  місцевих бюджетів на утримання

апарату управління.
3.  Розрахунковий показник  обсягу  субвенції  на  утримання дошкільних

закладів для бюджетів селищних та сільських рад (Vosi) визначається за такою
формулою:
Vosi = ((Hkk / Gr)x Gi)х Kot,

де  Hkk -  загальний розрахунковий показник обсягу  видатків  на дитячі
дошкільні  заклади,  які  фінансуються  з  бюджетів  місцевого  самоврядування,
визначається управлінням фінансів райдержадміністрації з розрахунку видатків
на оплату праці і нарахування на заробітну плату та поточні видатки на товари і
послуги за такими ознаками

Hkk  –  дошкільний навчальний  заклад  з  9-12  годинним перебуванням
дітей     –   у сумі 8864800 гривень;

Gr – кількість виховних груп в дитячих дошкільних закладах селищ та сіл
району станом на 05 вересня 2016року;

Gi - кількість виховних груп в дитячих дошкільних закладах селищ та  сіл
району станом на 05 вересня 2016року;

Kot  -  коефіцієнт  впливу  на  поточні  видатки  виду  палива  що
використовується  для  опалення  приміщень  дитячих  дошкільних  закладів
району:

Тверде паливо – 0,97 для закладів з одною виховною групою; 0,98 для
закладів де 2 і більше виховних груп. Природний газ – 1,16.

3. Розрахунковий показник обсягу субвенції для селищних та сільських
рад на утримання будинків культури (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = (Hkk /Si)x Sik ,

де  Hkk  -  загальний  розрахунковий  показник  обсягу  видатків  на
культурно-освітні  послуги,  що  надаються  клубними  закладами,  які



фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, визначається управлінням
фінансів  райдержадміністрації  з  розрахунку  видатків  на  оплату  праці  і
нарахування на заробітну плату на фактично зайняті  штатні посади клубних
закладів  селищ та сіл району станом на кінець 2016 року та поточні видатки на
товари і послуги, на 2017 рік

Hkk =1321400 гривень;
Si  -  чисельність  фактично  зайнятих  штатних  посад  клубних  закладів

селищ та сіл району станом на кінець 2016 року;
Sik - чисельність фактично зайнятих штатних посад клубних закладів, які

фінансуються з бюджету  району станом на кінець 2016 року.

Заступник голови
   районної ради                                                        І. Ковтун


