КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
22.12.2017

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», рішення Сумської обласної ради від
20.12.2017 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від
22.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 861-р «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій»; розглянувши клопотання відділу культури Кролевецької
районної державної адміністрації від 19.12.2017 № 01-26/348; Кролевецької
центральної районної лікарні від 20.12.2017 № 01-08/2824, від 21.12.2017 № 0108/2858; відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації від
20.12.2017 № 09-33/1970, від 20.12.2017 № 09-33/1972; відділу культури
Кролевецької районної державної адміністрації від 22.12.2017 № 01-26/352;
районна рада
вирішила:
1. Збільшити затверджені планові показники доходної частини загального
фонду районного бюджету за рахунок збільшення затверджених обсягів по:
- КТКД 41020900 «Інші додаткові дотації» на суму 200,000 тис. грн.;
- КТКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» на суму 1423,200 тис. грн.
2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів дотацій з обласного бюджету районному бюджету
збільшивши бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна

стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 на суму 200,000 тис.
грн.
3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
збільшивши бюджетні призначення:
1) по КПКВКМБ 7618440 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» КЕКВ 3220 на суму 522,000 тис. грн. для передачі міському
бюджету;
2) по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 901,200
тис. грн.
4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань резервного фонду загального фонду зменшивши
бюджетні призначення по КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на
суму 277,976 тис. грн. та відповідно збільшити бюджетні призначення:
- по КПКВКМБ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та іншi
заклади клубного типу» КЕКВ 2271 на суму 18,200 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 100,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312180 «Первинна медична допомога населенню» КЕКВ
2282 на суму 40,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення»
КЕКВ 2730 на суму 5,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дiтей» КЕКВ 2111
на суму 70,329 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 16,021 грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 28,426
тис. грн.
5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань загального фонду в межах головних розпорядників
коштів:
1) в частині перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету:
- 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 2271 на суму 581,62590 тис. грн.,
КЕКВ 2273 на суму 105,76197 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2275
на суму 178,05760 тис. грн., КЕКВ 2111 на суму 426,85555 тис. грн., КЕКВ 2120
на суму 82,47472 тис. грн.
2) в частині перерозподілу асигнувань загального фонду:
- 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 2275 на суму 178,05760 тис. грн.,
КЕКВ 2111 на суму 96,29894 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 20,36692 тис. грн. та
відповідно збільшити по КЕКВ 2271 на суму 245,10706 тис. грн., по КПКВКМБ
1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2271 на суму 42,34140 тис. грн.,
по КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»
КЕКВ 2111 на суму 2,912 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,641 тис. грн., по
КПКВКМБ «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111 на суму 3,722 тис. грн.
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 на
суму 5,019 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 5,019 тис. грн.
3) в частині перерозподілу субвенції з державного бюджету на надання
підтримки особам з особливими освітніми потребами:
- 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 2111 на суму 9,907 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 2,181 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2210 на суму
12,088 тис. грн.
6. Змінити цільове призначення коштів:
- у сумі 3,651 тис. грн., виділених рішенням сесії районної ради від
17.11.2017 по «Програмі фінансового забезпечення діяльності Кролевецької
районної виборчої комісії Сумської області у період між виборами у 2017 році»
направити на фінансування «Програми фінансування виставкових заходів,
заходів по підготовці та проведенню державних свят і певних календарних дат
у 2017-2018 роках».
7. Кошти передані обласному бюджету у вигляді іншої субвенції на
реалізацію обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування на 2016-2020 роки у сумі 20,000 тис. грн.
визначити такими, які не підлягають поверненню до районного бюджету
наприкінці останнього робочого дня бюджетного року. Внести зміни до
договору та продовжити термін дії договору до 31.12.2020 року.
8. 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 субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій 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 3110 на суму 228,200 тис. грн., КЕКВ 3132 на суму 386,000
тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території» КЕКВ 3142 на суму 287,000 тис. грн.
2) збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок коштів
переданих з загального фонду до спеціального фонду в результаті
перерозподілу асигнувань резервного фонду загального фонду 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 3110 на суму 6,846 тис. грн., КЕКВ 3132 на суму 11,580
тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території» КЕКВ 3142 на суму 8,610 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» КЕКВ 3210 на суму 1,390 тис. грн.
3) збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок коштів
переданих з загального фонду до спеціального фонду в результаті
перерозподілу асигнувань в межах головних розпорядників коштів збільшивши
бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» КЕКВ 3210 на суму 5,019 тис. грн.
9. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 298259,89330 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 292584,90430 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 5674,989 тис. грн., у тому числі доходи
коштів бюджету розвитку – 1580,308 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього
рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 303269,09337 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 290769,41321 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 12499,68016 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 5159,20007 тис. грн., у тому числі по
загальному фонду районного бюджету профіцит у сумі 1726,67109 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 6885,87116 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
290769,41321 тис. грн. та спеціальному фонду 12499,68016 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
629,03202 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 21611,36958 тис. грн. згідно з додатком
№ 6 до цього рішення.
10. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 згідно з відповідними
додатками.
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