КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
10.01.2017

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 23.12.2016 року
„Про районний бюджет на 2017 рік”
У зв’язку з оприлюдненням Закону України від 21 грудня 2016 року
№ 1801-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік», на виконання
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи угоду між Кролевецькою
районною радою та Литвиновицькою сільською радою, відповідно до пункту 17
частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
вирішила:
1. Змінити затверджені планові показники доходної частини загального
фонду бюджету на обсяги міжбюджетних трансфертів за рахунок збільшення
затверджених обсягів по:
- КТКД 41020200 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» на суму 13,700 тис. грн.;
- КТКД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 2,600 тис. грн.;
- КТКД 41035000 «Інші субвенції» на суму 31,769 тис. грн.
2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення затверджених обсягів міжбюджетних трансфертів з державного
бюджету:
- за рахунок збільшення освітньої субвенції збільшивши бюджетні
призначення по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2120 на суму 2,600 тис. грн.;

- за рахунок збільшення додаткової дотації збільшивши бюджетні
призначення по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2111 на суму 11,100 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 2,600
тис. грн.
3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
субвенцій з бюджетів нижчого рівня на договірній основі:
- збільшивши бюджетні призначення по КПКВКМБ 0313131 «Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111 на суму 23,299 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 8,470 тис. грн.
4. Викласти пункти 1, 2, 4 в новій редакції:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 245890,405 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 241795,724 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 4094,681 тис. грн., у тому числі доходи
бюджету розвитку – не плануються згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 245890,405 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 241774,724 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 4115,681 тис. грн.;
- профіцит загального фонду районного бюджету 21,0 тис. грн. згідно з
додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 21,0 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 241774,724
тис. грн. та спеціальному фонду 4115,681 тис. грн. згідно з додатком № 3 до
цього рішення.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4
до цього рішення.
5. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4 згідно з відповідними додатками.

Голова

М.В. Авраменко

