КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
16.03.2016

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 23.12.2015 року
„Про районний бюджет на 2016 рік ”
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи зміни до районного бюджету,
внесені розпорядженнями голови районної державної адміністрації на 2016 рік,
угоди між Кролевецькою районною радою, Кролевецькою міською радою та
сільськими радами; розглянувши клопотання Гречкинської сільської ради від
19.02.2016 № 01-05/58, Реутинської сільської ради від 01.03.2016 № 182,
Алтинівської сільської ради від 09.03.2016 № 37; Кролевецької районної
державної адміністрації від 24.02.2016 № 02-58/599, від 01.03.2016, від
02.03.2016 № 02-59/671, від 04.03.2016 № 02-59/694, від 04.03.2016 № 0259/698; Кролевецької центральної районної лікарні від 08.02.2016 № 01-08/490,
від 04.03.2016 № 01-08/825; Відділу освіти Кролевецької РДА від 04.02.2016
№175, від 16.02.2016 № 230, від 01.03.2016 № 333, від 12.03.2016 № 390, від
14.03.2016 № 398, від 14.03.2016 № 404, від 16.03.2016 № 02-09/413; Сектору
молоді та спорту від 25.02.2016 № 18; Управління соціального захисту
населення Кролевецької РДА від 18.02.2016 № 05-24/237, від 25.02.2016 № 0330/2-462, Відділу культури Кролевецької РДА від 26.02.2016 № 01-26/65, від
10.03.2016 № 01-26/82, від 10.03.2016 № 01-26/83, Фінансового управління
Кролевецької РДА від 26.02.2016 № 04-08/213; Кролевецької районної
організації
Української
спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнівінтернаціоналістів) від 14.03.2016 № 18 районна рада
вирішила:
1. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету на
обсяги коштів інших субвенцій, що передаються з бюджетів місцевих рад
районному бюджету відповідно до заключених угод на передачу

міжбюджетних трансфертів по КТКД 41035000 «Інші субвенції» в загальній
сумі 334,18934 тис. гривень.
2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок
субвенцій місцевих рад відповідно до угод:
- по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 на суму 121,68504 тис.
грн. на компенсаційні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій з
числа учасників антитерористичної операції на пільговий проїзд автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському
і міжміському внутрішньо обласному сполученні для передачі трансферту до
обласного бюджету;
- по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» КЕКВ 2210 на суму 2,0 тис. грн. на придбання сценічних
костюмів для народного колективу «Берегиня» районного Будинку культури;
- по КТКВК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді» КЕКВ 2111 на суму 64,232 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 16,646 тис.
грн.;
- по КТКВК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 на суму 44,67630 тис. грн.;
- по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ
2210 на суму 15,4 тис. грн., КЕКВ 2230 на суму 3,6 тис. грн., КЕКВ 2240 на
суму 3,6 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 12,351 тис. грн.;
- по КТКВК 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)» КЕКВ
2210 на суму 0,3 тис. грн., КЕКВ 2220 на суму 0,7 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму
26,496 тис. грн.;
- по КТКВК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ 2210 на
суму 3,0 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 8,103 тис. грн.;
- по КТКВК 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 11,4 тис. грн.
3. Змінити джерело передачі іншої дотації Гречкинській сільській раді
шляхом направлення вільного залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2016 року в сумі 50,0 тис. грн. та відповідно за
рахунок перерозподілу бюджетних призначень по КТКВК 250380 «Інші
субвенції» КЕКВ 2620 на суму 50,0 тис. грн. по Тулиголівській сільській раді
збільшити бюджетні призначення по КТКВК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2230 на
суму 50,0 тис. грн.
4. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2016 року по освітній субвенції в сумі
56,98301 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень по КТКВК
070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2210 на суму
23,38801 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 33,595 тис. грн.
5. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2016 року по медичній субвенції в сумі
115,15694 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень по КТКВК
208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 115,15694 тис. грн.
6. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2016 року в сумі 903,25566 тис. грн. шляхом
збільшення бюджетних призначень по:
1) КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2800 на суму 9,27504 тис. грн. для
виконання рішення суду від 29.12.2015 року;
2) КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ
2730 на суму 16,272 тис. грн. для виплати стипендії відповідно до Указу
Президента України від 09.11.2000 року № 1216;
3) по КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів» КЕКВ 2620 на суму 89,219 тис. грн. для забезпечення
виконання повноважень Кролевецької РДА, фінансового управління
Кролевецької РДА та управління соціального захисту населення Кролевецької
РДА;
4) по КТКВК 208400 та КТКВК 602400 «Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на
суму 662,1 тис. грн.;
5) по КТКВК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2210 на суму 5,0 тис. грн. для
заміни вхідних дверей в бактеріальне відділення клініко-діагностичної
лабораторії;
6) по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» КЕКВ 2210 на суму 26,0 тис. грн. для придбання костюмів для
колективу «Берегиня»; по КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання
дітей» КЕКВ 2210 на суму 8,0 тис. грн. для заміни вікон в глядацькій залі
дитячої школи мистецтв;
7) по КТКВК 130106 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту» КЕКВ 2240 на суму 18,7 тис. грн.
КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл» КЕКВ 2210 на суму 6,0 тис. грн. для участі спортсменів у
змаганнях, КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді» КЕКВ 2210 на суму 4,3 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 10,8 тис.
грн. для участі у шкільному чемпіонаті з дебатів;
8) по 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат
при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2210 на
суму 5,0 тис. грн. для ремонту стоків зовнішньої сторони будівлі Кролевецької
ЗОШ № 5;

9) по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 на суму 42,58962 тис.
грн. на компенсаційні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій з
числа учасників антитерористичної операції на пільговий проїзд автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському
і міжміському внутрішньо обласному сполученні для передачі трансферту до
обласного бюджету.
7. Провести перерозподіл асигнувань загального фонду в межах головних
розпорядників коштів
1) Зменшити бюджетні призначення по КТКВК 250380 «Інші субвенції»
КЕКВ 2620 на суму 110,0 тис. грн. по Тулиголівській сільській раді на суму
32,6 тис. грн.. по Добротівський сільській раді та відповідно збільшити
бюджетні призначення по КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 на суму
3,000 тис. грн., по КТКВК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2230 на суму 5,7 тис. грн.;
по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 133,9 тис. грн.;
2) Зменшити видатки загального фонду районного бюджету по КТКВК
250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на суму 268,85354 тис. грн. та відповідно
збільшити видатки:
- по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ
2210 на суму 113,835 тис. грн. на придбання коліс для шкільного автобуса
Алтинівської ЗОШ та для проведення ремонтних робіт в приміщенні та
закупівлі інвентарю для НВК № 6;
- по КТКВК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2230 на суму 4,4 тис. грн.;
- по КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ
2240 на суму 10,96854 тис. грн. для монтажних робіт з охоронної сигналізації
Кролевецького краєзнавчого музею;
- по КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів» КЕКВ 2610 на суму 70,0 тис. грн. для видання книги;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 69,650
тис. грн.
8. Провести перерозподіл асигнувань загального фонду за рахунок
субвенцій з державного бюджету для забезпечення виконання статті 77
Бюджетного кодексу України:
1) Зменшити бюджетні призначення за рахунок освітньої субвенції по
КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат
при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2230 на
суму 500,0 тис. грн. та відповідно збільшити бюджетні призначення по КТКВК
070201 КЕКВ 2111 на суму 409,836 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 90,164 тис.
грн.
9. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету:
- по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ
3132 на суму 324,0 тис. грн.; КЕКВ 3110 на суму 55,650 тис. грн.;

- по КТКВК 080101 «Лікарні» КЕКВ 3110 на суму 121,15694 тис. грн.;
- по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 на суму 200,0 тис. грн., в
т.ч. для Реутинської сільської ради на суму 100,0 тис. грн. для ремонту покрівлі
сільського будинку культури, для Алтинівської сільської ради на суму 100,0
тис. грн. для ремонту сільського будинку культури;
- по Кролевецькому відділу освіти КТКВК 150101 «Капітальні вкладення»
КЕКВ 3142 на суму 180,0 тис. грн. для реконструкції теплопостачання
Ленінської ЗОШ, на суму 100,0 тис. грн. для реконструкції шкільної їдальні
Обтівської ЗОШ.
10. Викласти пункти 1, 2,4, 5, 6, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 206319,41234 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 202443,07934 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 3876,333 тис. грн., у тому числі доходи
бюджету розвитку – 18,017 згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 207444,80795 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 202569,66801 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 4875,13994 тис. грн.;
- повернення кредитів до районного бюджету не планується;
- надання кредитів з районного бюджету не планується;
- дефіцит районного бюджету у сумі 1125,39561 тис. грн., в тому числі по
загальному фонду районного бюджету у сумі 126,58867 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету у сумі 998,80694 тис. грн. згідно з
додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду
202569,66801 тис. грн. та спеціальному фонду 4875,13994 тис. грн. згідно з
додатком № 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4
до цього рішення.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
631,14646 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 6276,05994 тис. грн. згідно з додатком
№ 6 до цього рішення.
11. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 згідно з відповідними
додатками.
Голова

М.В. Авраменко

