КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
15.02.2013

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 26.12.2012 року
„Про районний бюджет на 2013 рік”
Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України № 11 від 14.01.2011
«Про бюджетну класифікацію» зі змінами та доповненнями, на підставі листа
Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації
від 24.01.2013 № 02-01-18/210, подання Кролевецької районної адміністрації
№02-14/317 від 17.01.2013, № 02-14/503 від 11.02.2013; клопотань управління
освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації від
23.01.2013 № 102, 103, від 06.02.2013 № 159, від 07.02.2013 № 170;
Кролевецької районної державної адміністрації від 17.01.2013 № 02-14/394;
центральної районної лікарні від 28.01.2013 № 01-08/281, від 05.02.2013 № 0108/413; відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації від
30.01.2013 № 01-09/57, від 01.02.2013 № 01-09/68; Кролевецького центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 30.01.2013 № 34; районної ради
від 06.02.2013 № 07-95, Кролевецького центру соціальної реабілітації дітей –
інвалідів від 08.02.2013 № 11, пункту 17 частини першої статті 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
вирішила:
1. Змінити назву доходного коду за КТКД 41030900, зазначеного в Додатку
1 «Доходи районного бюджету на 2013 рік», виклавши її в новій редакції:
«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 тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
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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».
2. Збільшити доходи по КТКД 41035000 «Інші субвенції» на суму 304,894
тис. грн.
3. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 080300 „Поліклініки і
амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)” КЕКВ 2220 на суму 24,2 тис. грн., КЕКВ 2210 на
суму 22,150 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 21,1 тис. грн.; КТКВ 080600
„Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 2210 на суму 9,500 тис. грн., КЕКВ
2220 на суму 19,3 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 0,200 тис. грн.; КТКВ 070201
„Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2210 на суму 21,575 тис.
грн., КЕКВ 2275 на суму 176,069 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 10,800 тис. грн.
4. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету в сумі 395,09898 тис. грн. на поновлення поточних видатків, які були
направлені на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок
року в зв’язку з обмеженням проведення платежів Державної казначейської
служби України, а саме:
4.1. Районній раді збільшити бюджетні призначення по КТКВ 250404 „Інші
видатки” КЕКВ 2240 на суму 1,248 тис. грн.
4.2. Районній державній адміністрації для центральної районної лікарні
збільшити бюджетні призначення на загальну суму 81,56287 тис. грн.
- по КТКВ 080101 „Лікарні” КЕКВ 2240 на суму 35,91363 тис. грн., КЕКВ
2250 на суму 36,60526 тис. грн.;
- по КТКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” КЕКВ
2240 на суму 0,13434 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 4,83782 тис. грн.,
- по КТКВ 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 2240 на суму
0,34712 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 3,72470 тис. грн.;
4.3. Відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації
збільшити бюджетні призначення на загальну суму 19,698 тис. грн.:
- по КТКВ 110201 „Бібліотеки” КЕКВ 2210 на суму 4,794 тис. грн., КЕКВ
2240 на суму 0,471 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 0,967 тис. грн.,
- по КТКВ 110204 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу” КЕКВ 2210 на суму 2,268 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,259
тис. грн.,
- по КТКВ 110502 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” КЕКВ 2210
на суму 4,568 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,549 тис. грн.,
- по КТКВ 110103 „Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи” КЕКВ 2210 на суму 2,822 тис. грн., КЕКВ 2240 на
суму 1,0 тис. грн.
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4.4.Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації збільшити бюджетні призначення на загальну суму 262,60784 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 127,96290 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 79,75423 тис. грн., КЕКВ
2250 на суму 19,93674 тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 1,5 тис. грн.,
- по КТКВ 070202 „Вечірні (змінні) школи” КЕКВ 2240 на суму 0,19536
тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 0,17036 тис. грн.,
- по КТКВ 070401 ”Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми” КЕКВ 2210 на суму 0,896 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму
2,88909 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 2,31978 тис. грн.,
- по КТКВ 070802 „Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти” КЕКВ 2210 на суму 7,03319 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,54027 тис.
грн., КЕКВ 2250 на суму 2,13232 тис. грн.,
- по КТКВ 070804 „Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти” КЕКВ 2210 на суму 3,75516 тис. грн., КЕКВ 2240 на
суму 2,73754 тис. грн.,
- по КТКВ 070805 „Групи централізованого господарського
обслуговування” КЕКВ 2240 на суму 0,57342 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму
0,090 тис. грн.,
- по КТКВ 130107 „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл” КЕКВ 2210 на суму 5,724 тис. грн., КЕКВ 2240 на
суму 2,60714 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 0,79034 тис. грн.
4.5. Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації в сумі 9,57108 тис. грн. на погашення кредиторської
заборгованості, яка виникла на початок року в зв’язку з обмеженням
проведення платежів Управлінням державної казначейської служби України та
передана по акту передачі районною державною адміністрацією управлінню
освіти ,молоді та спорту в зв’язку зі зміною структури, а саме:
- збільшити бюджетні призначення по КТКВ 130102 „Проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань” КЕКВ 2240 на суму 6,99508 тис. грн.,
КТКВ 091107 „Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї”
КЕКВ 2210 на суму 1,775 тис. грн., КТКВ 091103 „Соціальні програми і заходи
державних органів у справах молоді” КЕКВ 2210 на суму 0,801 тис. грн.
4.6. Районній державній адміністрації збільшити бюджетні призначення на
загальну суму 20,411190 тис. грн.
- по КТКВ 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” КЕКВ 2210
на суму 3,09020 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,2 тис. грн.,
- по КТКВ 250404 „Інші видатки” КЕКВ 2210 на суму 1,46520 тис. грн.,
КЕКВ 2240 на суму 2,0 тис. грн.,
- по КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів
і ветеранів” КЕКВ 2610 на суму 3,35564 тис. грн.,
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- по КТКВ 91101 „Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді” КЕКВ 2210 на суму 5,97920 тис. грн. КЕКВ 2240 на суму 0,71915 тис.
грн., КЕКВ 2250 на суму 0,16680 тис. грн.
- по КТКВ 091102 „Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді” КЕКВ 2210 на суму 2,956 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,479
тис. грн.
5. Направити залишок коштів спеціального фонду районного бюджету в
сумі 96,361 тис. грн., що утворився в зв’язку з підняттям не проплачених
коштів УДКСУ за результатами закриття бюджетного року на спец рахунок
районного бюджету а саме:
5.1. Відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації
збільшити бюджетні призначення на загальну суму 10,0 тис. грн.
- по КТКВ 110205 „Школи естетичного виховання дітей” КЕКВ 3110 на
суму 10,0 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на
початок року в зв’язку з обмеженням проведення платежів Управлінням
державної казначейської служби України.
5.2. Районній державній адміністрації для центральної районної лікарні
збільшити бюджетні призначення на загальну суму 22,4 тис. грн.:
- по КТКВ 080101 „Лікарні” КЕКВ 3110 на суму 22,4 тис. грн. на
погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в зв’язку
з обмеженням проведення платежів Управлінням державної казначейської
служби України;
5.3. Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації збільшити бюджетні призначення на загальну суму 63,961 тис.
грн.:
- по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
3110 на суму 33,0 тис. грн., КЕКВ 3132 на суму 30,961 тис. грн. на погашення
кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в зв’язку з
обмеженням проведення платежів Управлінням державної казначейської
служби України.
6. Направити кошти цільового фонду районного бюджету в загальній сумі
108,24641 тис. грн., в тому числі за рахунок уточнення залишку на 01.01.2013
року в сумі 107,45624 тис. грн. та за рахунок збільшення доходів за КТКД
50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади» в сумі 0,79017 тис. грн., а саме:
6.1. Районній державній адміністрації збільшити бюджетні призначення на
загальну суму 22,00085 тис. грн.
- по КТКВ 240900 „Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади” КЕКВ 2240 на суму 15,40085 тис. грн. на погашення
кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в зв’язку з
обмеженням проведення платежів Управлінням державної казначейської
служби України по демілітаризації гармати Д-44 для с. Дубовичі, КЕКВ 2210 на
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суму 6,600 тис. грн. на придбання дверей у відділення ШМД та придбання
обладнання для ЛОР кабінету.
6.2. Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації збільшити бюджетні призначення на загальну суму 64,969760 тис.
грн.:
- по КТКВ 240900 „Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади” КЕКВ 3132 на суму 53,37031 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму
9,33645 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на
початок року в зв’язку з обмеженням проведення платежів Управлінням
державної казначейської служби України, по КЕКВ 2230 на суму 0,945 тис. грн.
на харчування дітей, які проживають в пришкільному інтернаті
Червоноранківського НВК І-ІІІ ступенів та 1,318 тис. грн. на харчування дітей з
багатодітних сімей, в яких виховуються 5 і більше дітей в загальноосвітніх
навчальних закладах району.
6.3. Збільшити бюджетні призначення по КТКВ 250380 „Інші субвенції”
КЕКВ 3220 на суму 20,0 тис. грн., КЕКВ 2620 на суму 1,27580 тис. грн.
7. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету по КТКД
41035000 „Інші субвенції” на суму 102,279 тис. грн.
8. Збільшити видатки спеціального фонду шляхом збільшення бюджетних
призначень по КТКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” КЕКВ
3110 на суму 5,550 тис. грн., КТКВ 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти”
КЕКВ 3110 на суму 2,0 тис. грн.; КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч.
школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми” КЕКВ 3110 на суму 10,0 тис. грн., КЕКВ 3132 на суму 84,729 тис.
грн.
9. Викласти пункти 1,2,3,4,6,10,11,18 в новій редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у
сумі 128956,95817 тис. грн.
Загальний обсяг трансфертів затвердити в сумі 113456,403 тис. грн., в тому
числі:
- дотацій з державного бюджету в сумі 65442,800 тис. грн.;
- субвенцій з державного бюджету – 45257,800 тис. грн.;
- субвенцій з обласного та місцевих бюджетів – 2755,803 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 125570,441 тис.
грн., спеціального фонду бюджету 3386,51717 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у
сумі 129555,87439 тис. грн.
Загальний обсяг трансфертів, що передаються з районного бюджету
затвердити в сумі 11193,84980 тис. грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету в сумі 9680,566 тис. грн.;
- субвенцій з державного бюджету в сумі 1492,008 тис. грн.;
- інша субвенція з районного бюджету – 21,27580 тис. грн.

6

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначити у сумі 123545,89098
тис. грн., спеціального фонду бюджету 6009,98341 тис. грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та
головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 2024,55002 тис. грн., в
тому числі:
загального фонду районного бюджету у сумі 2024,55002 тис. грн.,
напрямком використання якого визначити:
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 2419,64900 тис. грн.
- спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення
бюджетних призначень – 395,09898 тис. грн. (додаток 6).
4. Установити дефіцит районного бюджету у сумі 2623,46624 тис. грн. в
тому числі:
- спеціального фонду районного бюджету у сумі 2623,46624 тис. грн.,
джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 2419,64900 тис. грн.;
- залишок коштів районного бюджету – 203,81724 тис. грн. (додаток 6).
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2013
рік:
- Дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 9680,566 тис. грн.;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 615,408
тис. грн.;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах - 876,600 тис. грн.;
- інша субвенція – 21,27580 тис. грн.
10. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 5092,36360 тис.
грн. (додаток № 8).
18. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню Кролевецької районної державної адміністрації
(начальнику фінансового управління - Кононенко С.А., або заступнику
начальника – начальнику бюджетного відділу - Судак Н.О. в разі тимчасового
виконання обов’язків) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
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коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному
періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених
у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без
нарахування відсотків за користування цими коштами.
10. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,6,7,8 згідно з відповідними додатками.

Голова

М.В. Авраменко

