КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
30.06.2017

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 23.12.2016 року
“Про районний бюджет на 2017 рік”
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Кролевецької
районної державної адміністрації від 20.06.2017 № 02-59/2211, від 20.06.2017
№02-59/2212, від 27.06.2017 № 02-59/3003, від 16.06.2017 № 02-59/2145, від
27.06.2017 № 02-59/3022, від 29.09.2017 № 02-59/3044; Кролевецької районної
ради від 29.06.2017 № 01-26/257; відділу освіти Кролевецької районної
державної адміністрації від 08.06.2017 № 09-33/922, від 08.06.2017 № 09-33/929,
від 08.06.2017 № 09-33/930, від 08.06.2017 № 09-33/931, від 08.06.2017 № 923,
від 08.06.2017 № 09-33/925, від 26.06.2017 № 09-33/1040; Кролевецької
центральної районної лікарні від 20.06.2017 № 01-08/1505, від 26.06.2017 № 0108/1556; Кролевецького районного центру первинної медико-санітарної
допомоги від 19.06.2017 № 01-09/636, від 30.06.2017 № 01-09/649; відділу
культури Кролевецької районної державної адміністрації від 26.06.2017 № 0126/181, від 26.06.2017 № 01-26/180; Головного управління національної поліції
в Сумській області від 19.06.2017 № 5741; Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій від 19.06.2017 № 212; Локнянської сільської
ради від 22.06.2017 № 02-13; Мутинської сільської ради від 20.06.2017 № 391;
Гречкинської сільської ради від 19.06.2017 № 02-09/295, від 29.06.2017 № 0209/159; Майорівської сільської ради від 20.06.2017 № 02-13/162; Обтівської
сільської ради від 19.06.2017 № 02-13/393; Яровської сільської ради від
16.06.2017 № 222-02-13; Камінської сільської ради від 06.06.2017 № 129; заява
Конюхової О.І., районна рада
вирішила:
1. Внести зміни до доходної частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів власних та закріплених доходів, що склались в результаті

перевиконання доходної частини за 5 місяців 2017 року на суму 2037,71442 тис.
грн., в тому числі 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 2037,71442 тис. грн.
2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів власних та закріплених доходів, що склались в результаті
перевиконання доходної частини за 5 місяців 2017 року на суму 2037,71442 тис.
грн. збільшивши бюджетні призначення:
- по КПКВКМБ 0313160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730
на суму 141,918 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів» КЕКВ 2620 на суму 9,520 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» КЕКВ 2282 на суму 841,100 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» КЕКВ
2730 на суму 17,48242 тис. грн., у т.ч. 10,000 тис. грн. для надання пільгових
рецептів Дівосок Є.С.;
- по КПКВКМБ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»
КЕКВ 2282 на суму 25,500 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 2414070 «Музеї i виставки» КЕКВ 2210 на суму 0,651 тис.
грн.;
- по КПКВКМБ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi
заклади клубного типу» КЕКВ 2210 на суму 3,100 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 на суму 404,143
тис. грн. для передачі іншої субвенції у т.ч.: Локнянській сільській раді у сумі
22,282 тис. грн., Мутинській сільській раді у сумі 190,708 тис. грн.,
Гречкинській сільській раді у сумі 23,945 тис. грн., Майорівській сільській раді
у сумі 8,937 тис. грн., Обтівській сільській раді у сумі 142,291 тис. грн.,
Яровській сільській раді у сумі 12,990 тис. грн., Камінській сільській раді у сумі
2,990 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського
обліку» КЕКВ 2111 на суму 16,066 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 3,534 тис. грн.;
- 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 3,098 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,682 тис.
грн. КЕКВ 2210 на суму 11,500 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0318106 «Надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам» КЕКВ 4113 на суму 88,820 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0318600 «Інші видатки» КЕКВ 2240 на суму 8,000 тис.
грн.;

- по КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на суму 394,300
тис. грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 68,300
тис. грн.
3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань загального фонду в межах головних розпорядників
коштів:
- зменшити 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 2273 на суму 10,000 тис. грн. та
відповідно збільшити по КПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 2273 на суму 10,000 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1011230 «Надання
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років» КЕКВ 2730 на суму 1,810 тис. грн. за рахунок
зменшення по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на
суму 1,810 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1011090 «Надання
позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми» КЕКВ 2210 на суму 28,900 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 28,900 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312220 «Інші заходи
в галузі охорони здоров’я» КЕКВ 2282 на суму 358,19550 тис. грн. та
відповідно збільшити по КЕКВ 2730 на суму 358,19550 тис. грн. з метою
приведення у відповідність до вимог наказу Міністерства фінансів України
№333 від 12.03.2012 «Про затвердження Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування
класифікації кредитування бюджету».
4. Внести наступні зміни до видаткової частини спеціального фонду
районного бюджету на 2017 рік:
1) збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок коштів
переданих з загального фонду через збільшення обсягів власних та закріплених
доходів загального фонду:
- збільшити 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 3110 на суму 8,500 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0318370 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 на суму 40,000 тис.
грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312180 «Первинна
медична допомога населенню» КЕКВ 3210 на суму 9,800 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 на суму 10,000 тис.
грн. для Гречкинської сільської ради.
2) за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального
фонду в результаті перерозподілу асигнувань в межах головних розпорядників
коштів:
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1016310 «Реалізація
заходів щодо інвестиційного розвитку території» КЕКВ 3142 на суму 1,810 тис.
грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1011090 «Надання
позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми» КЕКВ 3110 на суму 28,900 тис. грн.
3) в частині перерозподілу асигнувань спеціального фонду в межах
головних розпорядників коштів:
- зменшити 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 3132 на суму 15,600 тис. грн. та
відповідно збільшити по КПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 3110 на суму 15,600 тис. грн.
4) збільшити доходну частину спеціального фонду районного бюджету за
рахунок збільшення надходжень по КТКД 31030000 «Кошти від відчуження
майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в
комунальній власності» на суму 183,055 тис. грн. та відповідного збільшення
бюджетних призначень по:
- КПКВКМБ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» КЕКВ 3110 на суму 57,000 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів» КЕКВ 3132 на суму 126,055 тис. грн.
5) за рахунок уточнення залишку повернутих, але не врахованих в
бюджеті на 2017 рік кредитів попередніх років, який обліковується на
01.01.2017 року, збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0318106
«Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським
забудовникам» КЕКВ 4113 на суму 61,180 тис. грн.
5. Змінити призначення напрямку використання коштів:
- кошти виділені рішенням сесії районної ради від 28.02.2017 року по
КПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 в сумі 3,900 тис.
грн. зекономлені при закупівлі ліжок для заміського дитячого оздоровчого

табору «Ластівка» направити на закупівлю рятувальних жилетів у кількості 6
штук.
6. Перенести по Кролевецькій центральній районній лікарні касові
видатки по КПКВКМБ 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» по
КЕКВ 2282 у сумі 173,76801 тис. грн. на КЕКВ 2730 у сумі 173,76801 тис. грн.
7. Керуючись Бюджетним Кодексом України, статтями 26, 31, 43, 44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
планування соціально-економічного розвитку та управління комунальною
власністю, внести зміни до рішення районної ради від 23.12.2016 року «Про
районний бюджет на 2017 рік» та доповнити пункт 12 підпунктами:
- доручити голові Кролевецької районної державної адміністрації
укладати договори на співфінансування для проведення будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, а також
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших
доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як
співфінансування на договірних засадах) із Службою автомобільних доріг у
Сумській області;
- надати повноваження замовника та визнати одержувачем коштів та
відповідальним за їх використання для проведення будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання доріг місцевого значення, а також капітальний та
поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є
складовими автомобільних доріг державного значення Службі автомобільних
доріг у Сумській області;
- затвердити проект Договору між Кролевецькою районною державною
адміністрацією та Службою автомобільних доріг у Сумській області на
співфінансування.
8. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 278675,14154 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 273641,48213 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 5033,65941 тис. грн., у тому числі
доходи коштів бюджету розвитку – 938,97841 тис. грн. згідно з додатком № 1
цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 283116,63061 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 274131,99658 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 8984,63403 тис. грн.;
- надання кредитів з районного бюджету у 150,000 тис. грн., у тому числі
надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 88,820 тис.
грн., надання кредитів із спеціального фонду бюджету у сумі 61,180 тис. грн.
згідно з додатком № 9 до цього рішення;
- дефіцит районного бюджету у сумі 4591,48907 тис. грн., у тому числі по
загальному фонду районного бюджету дефіцит у сумі 579,33445 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 4012,15462 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
274131,99658 тис. грн. та спеціальному фонду 8984,63403 тис. грн. згідно з
додатком № 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4
до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
681,54850 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 14155,53452 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

