КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
06.07.2016

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 угоди між Кролевецькою
районною радою та сільськими радами, розглянувши клопотання
Кролевецької районної державної адміністрації від 21.06.2016 № 02-58/1955,
клопотання відділу культури від 21.06.2016 № 01-26/224, клопотання
Кролевецької районної ради від 17.06.2016 № 01-22/306, клопотання
Кролевецької міської ради від 30.06.2016 № 02-30/1503, клопотання відділу
освіти Кролевецької районної державної адміністрації від 24.06.2016
№ 02-09/1092, клопотання Кролевецької центральної районної лікарні від
24.06.2016 № 01-08/2026 районна рада
вирішила:
1. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
рахунок збільшення затверджених обсягів по:
- КТКД 41035000 «Інші субвенції» в загальній сумі 257,47069 тис. грн.;
- КТКД 410333900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 113,400 тис. грн.;
- КТКД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 73,500 тис. грн.
2. Внести зміни до видатків загального фонду районного бюджету за
рахунок субвенцій місцевих рад відповідно до укладених угод:
- збільшити видатки по КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний
захист населення» КЕКВ 2730 на суму 202,57816 тис. грн.;
- збільшити видатки по КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»
КЕКВ 2610 на суму 20,92453 тис. грн.;

- збільшити видатки по КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 на суму 3,000
тис. грн. для передачі Кролевецькому ВП ГУНГВ Сумської області;
- 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 5,000 тис. грн. для придбання
бензопили;
- збільшити видатки по КТКВК 091101 «Утримання центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111 на суму 21,285 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 4,683 тис. грн.;
3. Провести перерозподіл асигнувань загального фонду в межах
головних розпорядників коштів
1) зменшити видатки по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 на
суму 121,68504 тис. грн. та відповідно збільшити по КТКВК 170102
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 на суму 14,01069 тис. грн. та
КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730
на суму 107,67435 тис. грн.;
2) зменшити бюджетні призначення по КТКВК 010116 «Органи
місцевого самоврядування» по КЕКВ 2274 на суму 30,000 тис. грн., по КЕКВ
2120 на суму 10,000 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2210 на суму
20,000 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 10,000 тис. грн., КЕКВ 2111 на суму
10,000 тис. грн.;
3) зменшити бюджетні призначення по КТКВК 110201 «Бібліотеки»
КЕКВ 2210 на суму 10,000 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 10,000 тис. грн.;
4) зменшити бюджетні призначення по КТКВ 250380 «Інші субвенції»
КЕКВ 2620 на суму 42,58962 тис. грн. та відповідно збільшити видатки
загального фонду районного бюджету по КТКВК 250102 «Резервний фонд»
КЕКВ 9000 на суму 20,63162 тис. грн. та по КТКВК 090412 «Інші видатки на
соціальний захист населення» КЕКВ 2730 на суму 21,958 тис. грн. на надання
соціальної грошової допомоги інвалідам війни з числа учасників
антитерористичної операції та учасників бойових дій на пільговий проїзд
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування у приміському, міжміському внутрішньо обласному та
міжобласному сполученнях, а також залізничним транспортом за сільські
ради, що не мають фінансового ресурсу (Гречкине, Грузьке, Локня,
Реутинці).
5) зменшити бюджетні призначення по КТКВК 250102 «Резервний
фонд» КЕКВ 9000 на суму 200,000 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 200,000 тис.
грн.
4. Збільшити бюджетні призначення по КФК 070201 ««Загальноосвітні
школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані

школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2111 на суму 92,950 тис. грн., по
КЕКВ 2120 на суму 20,450 тис. грн. за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету.
5. Збільшити бюджетні призначення по КФК 080101 «Лікарні» КЕКВ
2111 на суму 60,246 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 13,254 тис. грн. за рахунок
медичної субвенції з державного бюджету.
6. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2016 року в сумі 1,760 тис. грн. шляхом
збільшення бюджетних призначень по КТКВК 250344 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 на суму 1,760
тис. грн. для відшкодування витрат за користування Інтернетом для
створення умов стабільного безперебійного зв’язку громадськістю,
отримання звернень громадян.
7. Внести наступні зміни до доходної та видаткової частини
спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік:
1) Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету по КТКД
41035000 «Інші субвенції» на суму 2,800 тис. гривень.
2) Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету за
рахунок субвенцій місцевих рад відповідно до угод
- по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 на суму 2,800 тис. грн.
для
впровадження
спеціального
програмно-апаратного
комплексу
оперативно-диспетчерської служби для екстреної швидкої допомоги для
передачі трансферту до обласного бюджету;
3) за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального
збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету
- по КТКВК 110201 «Бібліотеки» КЕКВ 3132 на суму 10,000 тис. грн.
для капітального ремонту водогону комунального закладу «Кролевецька
районна бібліотека»;
- по КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 на суму 200,000 тис.
грн. для передачі субвенції Кролевецькій міській раді для проведення робіт з
реконструкції площі Миру в місті Кролевець.
8. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8 в новій редакції:
«1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 207868,21451 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 203773,36651 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 4094,848 тис. грн., у тому числі
доходи бюджету розвитку – 236,532 згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 209078,39012 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 203695,63518 тис. грн.,
видатки спеціального фонду районного бюджету 5382,75494 тис. грн.;
- повернення кредитів до районного бюджету не планується;
- надання кредитів з районного бюджету не планується;
- дефіцит районного бюджету у сумі 1210,17561 тис. грн., в тому числі
по загальному фонду районного бюджету профіцит у сумі 77,73133 тис. грн.,
по спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 1287,90694 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
203695,63518 тис. грн. та спеціальному фонду 5382,75494 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
304,43208 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 7497960,15 тис. грн. згідно з
додатком № 6 до цього рішення».
9. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 згідно з відповідними
додатками.
Голова

М.В. Авраменко

