КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
25.07.2014

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 29.01.2014 року
„Про районний бюджет на 2014 рік”
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, на підставі угод між сільськими, міською
радами та Кролевецькою районною радою; протоколу наради при голові
Кролевецької районної державної адміністрації від 03.07.2014; подання
Кролевецької районної державної адміністрації від 16.07.2014 № 02-59/2105;
клопотання відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації
від 01.07.2014 № 04-15/213, від 24.07.2014 № 04-15/249; управління освіти,
молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації від 19.06.2014
№ 902, від 25.06.2014 № 925, від 22.07.2014 № 1005, від 17.06.2014 № 894, від
17.07.2014 № 991; навчально – виховного комплексу №4 «загально – освітньої
школи І-ІІІ ступенів- дошкільного навчального закладу від 27.03.2014 № 123;
управління соціального захисту населення Кролевецької районної державної
адміністрації від 14.07.2014 № 930, 931; Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді від 16.06.2014 № 256; центральної районної лікарні від
23.07.2014 № 01-08/2833; центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від
10.06.2014 № 74, районна рада
вирішила:
1. Внести зміни до доходів загального фонду за рахунок:
збільшення затверджених обсягів по:
КТКД 41035000 „Інші субвенції” на суму 246,79448 тис. грн.;
КТКД 41030300 «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування»
на суму 7,000 тис. грн.
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КТКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» на суму 56,470 тис. грн.
КТКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету» на суму 5,523 тис. грн.
Зменшення затверджених обсягів по:
КТКД 24060300 «Інші надходження» на суму 15,000 тис. грн.
КТКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 46,993 тис. грн.
2.Збільшити видатки загального фонду
2.1. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2275 на суму 42,790 тис. грн., КЕКВ 2111 на
суму 51,247 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 18,603 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму
40,92886 тис. грн.
2.2. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 080300 „Поліклініки і
амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)” КЕКВ 2240 на суму 0,70746 тис. грн. на
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, КЕКВ 2210 на суму 10,000
тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 12,0 тис. грн.
2.3. Збільшити бюджетні призначення КТКВ 080600 „Фельдшерськоакушерські пункти” КЕКВ 2111 на суму 26,31120 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
9,55212 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,55484 тис. грн.
2.4. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 250344 „Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів” КЕКВ 2620 на суму 75,494 тис.
грн.
2.5. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 091108 „Заходи з
оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” КЕКВ 2730 на суму 3,606 тис. грн.
Головним розпорядником коштів визначити Кролевецьку районну державну
адміністрацію.
2.6. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 250323 „Субвенція на
утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування” КЕКВ 2620 на суму 7,000 тис. грн.
2.7. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 091206 „Центри соціальної
реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів” КЕКВ
2210 на суму 4,000 тис. грн.
2.8. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2275 на суму 50,000 тис. грн.
3. Провести перерозподіл асигнувань загального фонду в межах головних
розпорядників коштів:
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3.1. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 110201 „Бібліотеки” КЕКВ
2210 на суму 2,782 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВ 208400 та КТКВ
602400 „Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)” на суму 2,782 тис. грн.
3.2. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 250404 „Інші видатки”
КЕКВ 2800 на суму 10,000 тис. грн., по КТКВ 010116 „Органи місцевого
самоврядування” КЕКВ 2210 на суму 5,000 тис. грн. та відповідно збільшити по
КТКВ 208400 та КТКВ 602400 „Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” на суму 15,000 тис. грн.
3.3. Зменшити бюджетні призначення по КТКВК 250102 „Резервний фонд”
КЕКВ 9000 на суму 262,59914 тис. грн. та відповідно збільшити:
по КТКВК 090412 „Інші видатки” КЕКВ 2240 в сумі 8,500 тис. грн.,
по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
2210 на суму 24,971 тис. грн. для проведення розрахунків за придбану доску
для підлоги ЗОШ № 2 та придбання матеріалів по ремонту даху НВК №4;
по КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді» КЕКВ 2111 на суму 14,80105 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 5,37709 тис.
грн., КЕКВ 2240 на суму 4,376 тис. грн.;
по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 „Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” на суму 194,574
тис. грн.;
по КТКВ 110204 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу” КЕКВ 2210 на суму 10,000 тис. грн.
3.4. Зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
„Управління освіти, молоді та спорту” по КТКВ 091104 „Соціальні програми і
заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків” КЕКВ 2210 на суму 1,471 тис. грн., КТКВ 091107 „Соціальні
програми і заходи державних органів у справах сім'ї” КЕКВ 2210 на суму 4,413
тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,450 тис. грн. та відповідно збільшити головному
розпоряднику коштів „Управлінню соціального захисту населення”;
3.5. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 070202 „Вечірні (змінні)
школи” КЕК 2210 на суму 3,492 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 3,990 тис. грн.,
КЕКВ 2111 на суму 48,271 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 17,521 тис. грн.; по
КТКВ 070401 „Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми” КЕКВ 2210 на суму 25,305 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 30,174 тис.
грн., КЕКВ 2250 на суму 3,600 тис. грн., КЕКВ 2111 на суму 240,538 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 87,283 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВ 070201
„Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2111 на суму 337,618
тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 122,556 тис. грн. для забезпечення виконання
статті 77 Бюджетного кодексу України та приведення видатків даних установ
до контрольного показника МФУ на 2014 рік.
3.6. Збільшити бюджетні призначення КТКВ 080101 „Лікарні” КЕКВ 2210
на суму 12,0 тис. грн. та відповідно зменшити по КТКВ 080300 „Поліклініки і
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амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)” КЕКВ 2273 на суму 12,0 тис. грн. на придбання
дверей для обладнання боксів у інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ.
3.7 Зменшити бюджетні призначення КТКВ 080300 „Поліклініки і
амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)” КЕКВ 2111 на суму 24,725 тис. грн., КЕКВ 2120
на суму 8,975 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВ 080300 „Поліклініки і
амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)” КЕКВ 2275 на суму 7,700 тис. грн., по КТКВ
070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2275 на суму
24,0 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 2,0 тис. грн.
4. Внести зміни до доходів спеціального фонду за рахунок збільшення
затверджених обсягів по:
4.1. Збільшити доходи спеціального фонду по КТКД 41035000 «Інші
субвенції» на суму 191,38037 тис. грн.
4.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету
по КТКВ 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 на суму 19,28929 на виконання заходів комплексної програми
охорони навколишнього природного середовища Кролевецького району на
2014 рік.
4.3. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 110201 „Бібліотеки” КЕКВ
3110 на суму 2,782 тис. грн. для підписки періодичних видань.
4.4. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 080101 „Лікарні” КЕКВ
3110 на суму 15,000 тис. грн. на придбання електрокардіографа.
4.5. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 3110 на суму 52,000 тис. грн. для придбання
засобів індивідуального захисту для кабінетів «Захисту Вітчизни», КЕКВ 3132
в сумі 40,000 тис. грн. на капітальний ремонт приміщення Обтівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
по КТКВ 150101 „Капітальні вкладення” КЕКВ 3142 на суму 37,71608 тис.
грн. для виготовлення технічної документації по Литвиновицькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
4.6. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 3110 на суму 7,200 тис. грн. КТКВ 070401
„Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” КЕКВ
3110 на суму 3,600 тис. грн. на проведений рейтинг кращого навчального
закладу на 2013-2014 навчальний рік;
4.7. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 150101 „Капітальні
вкладення” КЕКВ 3142 на суму 270,0 тис. грн. та відповідно збільшити
бюджетні призначення по КТКВ 180409 „Внески органів влади Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди
суб'єктів підприємницької діяльності” КЕКВ 3210 на суму 270,0 тис. грн. на

5

внески до статутного фонду комунального підприємства районної ради КП
КРКП „Акватермо” для придбання твердопаливних котлів, обладнання та
матеріалів для проведення реконструкції котельні по бул. Шевченка,57, вул.
Леніна, 39 та пл. Миру, 6А. Головним розпорядником даних коштів визначити
Кролевецьку районну державну адміністрацію.
4.8. Зменшити бюджетні призначення по КТКВ 150101 „Капітальні
вкладення” КЕКВ 3142 на суму 12,000 тис. грн. (Головний розпорядник коштів
Управління освіти, молоді та спорту);
4.9. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 091206 «Центри соціальної
реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» КЕКВ
3142 на суму 24,19056 тис. грн. для погашення кредиторської заборгованості;
4.10. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 070201 «Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 3132 на суму 65,47844 тис. грн. на погашення
кредиторської заборгованості та КЕКВ 3132 на суму 21,300 тис. грн. для
капітального ремонту Обтівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4.11. Збільшити бюджетні призначення
- по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ
3132 на суму 24,805 тис. грн. для капітального ремонту каналізації СШ №3;
- по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 на суму 48,0 тис.
грн. для реконструкцію котельні Литвиновичської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4.12. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 150101 «Капітальні
вкладення» КЕКВ 3142 на суму 54,375 тис. грн. для співфінансування проекту
по реконструкції котельні Литвиновицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
5. Змінити призначення коштів згідно додаткової угоди від 10.07.2014
року, які були виділені Мутинською сільською радою у вигляді іншої субвенції
відповідно до угоди від 08.04.2014 року з придбання паливно-мастильних
матеріалів в сумі 5,359 тис. грн. на придбання запчастин для шкільного
автобуса у сумі 3,650 тис. грн. та придбання паливно-мастильних матеріалів в
сумі 1,709 тис. грн. для Мутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
6 .Викласти пункт 1,2,3,4,8,9,11 в новій редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у
сумі 135789,64059 тис. грн.
Загальний обсяг трансфертів затвердити в сумі 119464,00959 тис. грн., в
тому числі:
- дотацій з державного бюджету в сумі 69243,400 тис. грн.;
- субвенцій з державного бюджету – 46260,600 тис. грн.;
- субвенцій з обласного бюджету та місцевих бюджетів – 3960,00959 тис.
грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 131278,46422
тис. грн., спеціального фонду бюджету 4511,17637 тис. грн., в тому числі
бюджет розвитку – 573,51108 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у
сумі 136092,34271 тис. грн.
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Загальний обсяг трансфертів, що передаються з районного бюджету
затвердити в сумі 12245,126 тис. грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету в сумі 10947,069 тис. грн.;
- інша субвенція з обласного бюджету – 119,363 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету – 1096,200 тис. грн.;
- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування - 7,00 тис.
грн.;
- субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 75,494 тис.
грн.
Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 131096,30822
тис. грн., спеціального фонду бюджету 4996,03449 тис. грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та
головними розпорядниками коштів (додаток № 3) та головними
розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм (додаток № 3.1).
3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі
182,156 тис. грн., в тому числі:
загального фонду районного бюджету у сумі 182,156 тис. грн., напрямком
використання якого визначити:
- передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 277,090 тис. грн.,
- спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення
бюджетних призначень – 94,934 тис. грн. (додаток 6).
4. Установити дефіцит районного бюджету у сумі 484,85812 тис. грн. в
тому числі:
спеціального фонду районного бюджету у сумі 484,85812 тис. грн.,
джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 277,090 тис. грн. (додаток 6).
- спрямування залишку коштів районного бюджету на збільшення
бюджетних призначень – 207,76812 тис. грн. (додаток 6).
8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).
9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у
сумі 39,78444 тис. грн.
11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3534,61942 тис.
грн. (додаток № 8).
7. Внести зміни до додатків 1,2,3,3.1,4,6,7,8 згідно з відповідними
додатками.
Голова

М.В. Авраменко

