КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
16.10.2015

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 23.01.2015 року
“Про районний бюджет на 2015 рік”
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, на підставі постанови Кабінету Міністрів
України від 16.09.2015 № 727 „Деякі питання стабілізаційної дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам”, рішення сесії Сумської обласної
ради від 23.09.2015 року „Про внесення змін до рішення сесії Сумської
обласної ради від 15.01.2015 року „Про обласний бюджет Сумської області на
2015 рік”, розглянувши клопотання Кролевецького центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів від 01.10.2015 № 79; відділу культури Кролевецької
райдержадміністрації від 01.10.2015 № 04-15/252, управління освіти, молоді та
спорту Кролевецької райдержадміністрації від 30.09.2015 № 1374, від
06.10.2015 № 1402; Кролевецького районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді від 01.10.2015 № 462, управління соціального захисту
населення Кролевецької райдержадміністрації від 01.10.2015 № 03-30/1186, №
03-30/1188; центральної районної лікарні від 02.10.2015 № 01/08-3405, № 0108/3407, № 01-08/3406, від 06.10.2015 № 01-08/3494; Кролевецької районної
ради від 01.10.2015 № 01-22/435, від 16.10.2015 № 01-22/453; Кролевецького
територіального центру соціального обслуговування від 08.10.2015 № 766, від
12.10.2015 № 773; клопотання Кролевецької райдержадміністрації від 12.10.15
№ 02-59/2783, районна рада
вирішила:
1. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету по
КТКД 41020600 «Стабілізаційна дотація» на суму 1830,500 тис. грн.
2. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету по
КТКД 41035000 «Інші субвенції» на суму 563,281 тис. грн.
3. Збільшити доходи по КТКД 41037000 «Субвенція з державного бюджету

місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів» на суму 138,186 тис. грн.
4. Збільшити обсяги власних та закріплених доходів за рахунок
перевиконання доходної частини за 9 місяців 2015 року в загальній сумі
2078,394 тис. грн. за рахунок збільшення по:
- КТКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
на суму 995,494 тис. грн.;
- КТКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 972,400 тис. грн.;
- КТКД 11010900 «Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу»
на суму 77,500 тис. грн.;
- КТКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету» на суму 26,500 тис. грн.;
- КТКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності» на суму 6,500 тис. грн.
5. Зменшити доходну частину загального фонду районного бюджету по
КТКД 41035000 «Інші субвенції» на суму 91,600 тис. грн.
6. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок
стабілізаційної дотації з державного бюджету:
- по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
2111 на суму 695,2 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 256,6 тис. грн.;
- по КТКВ 130107 „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл” КЕКВ 2111 на суму 73,367 тис. грн. КЕКВ 2120 на
суму 26,633 тис. грн.;
- по КТКВ 080101 „Лікарні” КЕКВ 2111 на суму 435,2 тис. грн. КЕКВ 2120
на суму 154,6 тис. грн.;
- КТКВК 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 2111 на суму
40,7 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 32,4 тис. грн.;
- КТКВК 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” КЕКВ
2111 на суму 85,0 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 30,8 тис. грн.
7. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок
перевиконання доходної частини в сумі 2078,394 тис. грн., в т.ч.:
- по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
2111 на суму 523,027 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 208,214 тис. грн.. для
забезпечення виплати заробітної плати по ЗОШ - НВК, що утримуються за

рахунок власних надходжень районного бюджету, КЕКВ 2230 на суму 140,0
тис. грн., в т.ч. на встановлення надбавки Медвідь О.Ю. – учителю трудового
навчання Кролевецької СШ № 3 та Тарабан Н.П. – учителю української мови та
літератури Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. М.Лукаша в розмірі 50% з
1 вересня на 2015-2016 навчальний рік за підготовку переможців IV етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
- по КТКВ 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми” КЕКВ 2111 на суму 336,828 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму
142,264 тис. грн.;
- КТКВК 070802 „Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти”
КЕКВ 2111 на суму 13,691 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 7,904 тис. грн.;
-КТКВК 070804 „Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти” КЕКВ 2111 на суму 102,852 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
37,528 тис. грн.;
- КТКВК 070805 „Групи централізованого господарського обслуговування”
КЕКВ 2111 на суму 42,098 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 14,815 тис. грн.;
- по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
2111 на суму 195,431 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 70,942 тис. грн. для
забезпечення виплати заробітної плати по ЗОШ, що утримуються за рахунок
освітньої субвенції;
- по КТКВК 091204 „Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)” КЕКВ 2111 на суму 4,400 тис. грн. КЕКВ 2120 на
суму 1,600 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 110201 „Бібліотеки” КЕКВ
2111 на суму 44,015 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 15,977 тис. грн., по КТКВК
110204 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”
КЕКВ 2111 на суму 32,059 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 11,637 тис. грн.; по
КТКВК 110205 „Школи естетичного виховання дітей” КЕКВ 2111 на суму
62,046 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 22,522 тис. грн., по КТКВК 110502 „Інші
культурно-освітні заклади та заходи” КЕКВ 2111 на суму 13,580 тис. грн. КЕКВ
2120 на суму 4,964 тис. грн.;
- по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 на суму 30,0 тис. грн. на
виконання протокольного доручення відео селекторної наради під
головуванням першого заступника голови Сумської ОДА Марченко О.О. від
12.10.2015 для передачі обласному бюджету.
8. Провести перерозподіл іншої дотації сільським бюджетам шляхом
зменшення бюджетних призначень по КТКВК 250315 «Інші дотації» КЕКВ
2620 на суму 33,368 тис. грн. та відповідно збільшити КТКВК 250102
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 на суму 33,368 тис. грн.
9. Збільшити бюджетні призначення по КТКВК 250203 „Проведення
виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” КЕКВ 2111 на суму 45,898
тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 15,489 тис. грн. Головним розпорядником коштів
визначити Кролевецьку районну раду.

10. Збільшити бюджетні призначення по КТКВК 250388 „Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів” КЕКВ 2620 на суму 76,799 тис. грн.
11. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок
субвенцій сільських рад в сумі 563,281 тис. грн., в т.ч.
- по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ
2111 на суму 162,290 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 58,910 тис. грн., КЕКВ 2275
на суму 57,5 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 19,140 тис. грн.;
- по КТКВК 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” КЕКВ
2210 на суму 23,5 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 6,331 тис. грн., КЕКВ 2220 на
суму 15,0 тис. грн., КЕКВ 2111 на суму 81,292 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
29,508 тис. грн.;
- КТКВК 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 2111 на суму
15,7 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 5,7 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 14,560 тис.
грн.,
- по КТКВК 250380 „Інші субвенції” КЕКВ 2620 на суму 70,5 тис. грн. для
передачі обласному бюджету на надання матеріальної допомоги сім’ям
загиблих при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної
операції та родині Героя Небесної сотні на поліпшення житлово-побутових
умов проживання для передачі обласному бюджету.
- по КТКВК 091101 „Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді” КЕКВ 2111 на суму 2,458 тис. грн., по КЕКВ 2120 на суму 0,892 тис.
грн.
12. Провести перерозподіл бюджетних призначень в межах загального
фонду:
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 091206 „Центри соціальної
реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів” КЕКВ
2111 на суму 1,0 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 0,7 тис. грн.; по КТКВК 091204
КЕКВ 2111 на суму 11,6 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 4,2 тис. грн. за рахунок
зменшення по КТКВК 091206 „Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів;
центри професійної реабілітації інвалідів” КЕКВ 2210 на суму 17,5 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 110201 „Бібліотеки” КЕКВ
2111 на суму 10,675 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 3,875 тис. грн., КЕКВ 2274 на
суму 5,9 тис. грн.; по КТКВК 110204 „Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу” КЕКВ 2111 на суму 10,500 тис. грн. КЕКВ 2120
на суму 3,812 тис. грн.; по КТКВК 110205 „Школи естетичного виховання
дітей” КЕКВ 2111 на суму 18,095 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 6,568 тис. грн.,
КЕКВ 2274 на суму 13,5 тис. грн.; по КТКВК 110502 „Інші культурно-освітні
заклади та заходи” КЕКВ 2111 на суму 10,4 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 3,775
тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 1,9 тис. грн.; за рахунок зменшення по КТКВК
110201„ Бібліотеки” КЕКВ 2210 на суму 15,0 тис. грн., КТКВК 110204 „Палаци
і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” КЕКВ 2210 на суму

34,0 тис. грн., КТКВК 110502 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” КЕКВ
2210 на суму 40,0 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2111 на суму 127,340 тис. грн. КЕКВ 2120 на
суму 46,224 тис. грн. за рахунок зменшення по КЕКВ 2275 на суму 173,564 тис.
грн. в межах освітньої субвенції;
- зменшити бюджетні призначення по КТКВК 091102 „Програми і заходи
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді” КЕКВ 2210 на суму 1,650
тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,560 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВК
091101 „Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді” КЕКВ
2240 на суму 3,210 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 090412 „Інші видатки на
соціальний захист населення” КЕКВ 2730 на суму 3,863 тис. грн. за рахунок
зменшення по КТКВК 091205 „Виплати грошової компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги” КЕКВ 2730 на суму 3,863 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 080101 „Лікарні” КЕКВ
2111 на суму 36,680 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 13,320 тис. грн. за рахунок
зменшення по КЕКВ 2271 на суму 50,0 тис. грн. в межах медичної субвенції;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 010116 „Органи місцевого
самоврядування” КЕКВ 2111 на суму 22,760 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 8,240
тис. грн. за рахунок зменшення по КЕКВ 2210 на суму 17,0 тис. грн., КЕКВ
2240 на суму 2,0 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 6,0 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму
6,0 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 080101 „Лікарні” КЕКВ
2111 на суму 180,484 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 65,516 тис. грн. за рахунок
зменшення по КЕКВ 2271 на суму 146,0,0 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 50,0
тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 40,0 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 10,0 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2111 на суму 189,084 тис. грн. КЕКВ 2120 на
суму 68,638 тис. грн. за рахунок зменшення по КЕКВ 2210 на суму 53,3 тис.
грн., КЕКВ 2240 на суму 120,0 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 50,0 тис. грн.;
КТКВК 070202 КЕКВ 2240 на суму 6,239 тис. грн.; по КТКВК 070401 КЕКВ
2273 на суму 20,0 тис. грн.; по КТКВК 070804 КЕКВ 2250 на суму 2,0 тис. грн.;
по КТКВК 070805 КЕКВ 2250 на суму 4,0 тис. грн.; по КТКВК 130107 КЕКВ
2210 на суму 2,183 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КТКВК 080600 „Фельдшерськоакушерські пункти” КЕКВ 2275 на суму 20,3 тис. грн. та відповідно збільшення
по КЕКВ 2111 на суму 14,893 тис. грн., по КЕКВ 2120 на суму 5,407 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми” КЕКВ 2275 на суму 30,5 тис. грн. та відповідно

збільшити по КЕКВ 2111 на суму 22,377 тис. грн., по КЕКВ 2120 на суму 8,123
тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КТКВК 010116 „Органи місцевого
самоврядування” КЕКВ 2210 на суму 3,0 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 2,5 тис.
грн., КЕКВ 2272 на суму 1,0 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 1,5 тис. грн., КЕКВ
2274 на суму 2,0 тис. грн., по КТКВК 250102 „Резервний фонд” КЕКВ 9000 на
суму 30,0 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВК 070201 „Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми ” КЕКВ 2210 на суму 40,0 тис. грн. на придбання
віконних блоків для Кролевецької СШ № 3.
13. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок
іншої субвенції з обласного бюджету:
по КТКВК 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” КЕКВ
2730 на суму 91,600 тис. грн.
14. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету по КТКД
41035000 «Інші субвенції» на суму 213,01172 тис. грн.
15. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету:
- по КТКВ 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» КЕКВ 2240 на суму 47,61172 тис. грн. на виконання заходів
комплексної програми охорони навколишнього природного середовища
Кролевецького району на 2015 рік;
- по КТКВК 250380 „Інші субвенції” КЕКВ 3220 на суму 130,400 тис. грн.;
- по КТКВК 150101 „Капітальні вкладення” КЕКВ 3141 на суму 35,000 тис.
грн.
16. Викласти пункти 1,2,4,5,6,8 в новій редакції:
1. Визначити на 2015рік:
- доходи районного бюджету у сумі 163636,22252 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 158351,81902 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 5284,40350 тис. грн., у тому числі
доходи бюджету розвитку в сумі 1415,01806 тис. грн. згідно з додатком №1
цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 167131,26871 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 161170,45321 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 5960,81550 тис. грн.;
- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2818,63419 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 676,412 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 161170,45321 тис.
грн. та спеціальному фонду 5960,81550 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4
до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
43,61622 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 7499,33030 тис. грн. згідно з додатком
№ 6 до цього рішення.
9. Внести зміни до додатків 1,3,5,6,7 згідно з відповідними додатками.

Голова

М.В. Авраменко

