КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
15.12.2017

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», враховуючи угоду між Кролевецькою
районною радою та сільськими радами району, розглянувши клопотання
Кролевецької районної державної адміністрації від 23.11.2017 № 02-59/5170, від
21.11.2017 № 02-59/5129, від 30.11.2017 № 02-59/5290, від 12.10.2017 № 0259/4645, від 11.12.2017 № 02-59/5474; Кролевецької районної ради від
06.12.2017 № 01-22/447; фінансового управління Кролевецької районної
державної адміністрації від 04.12.2017 № 04-36/1068; Управління соціального
захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації від
03.10.2017 № 03-30-1275, від 30.11.2017 № 03-30/1467, від 30.11.2017 № 0330/1474, від 30.11.2017 № 03-30/1475, від 30.11.2017 № 03-30/1476, від
05.12.2017 № 03-30/1497, від 11.12.2017 № 03-30/1518; відділу
агропромислового комплексу Кролевецької районної державної адміністрації
від 01.12.2017 № 01-10/516; відділу освіти Кролевецької районної державної
адміністрації від 01.12.2017 № 09-33/1854, від 08.12.2017 № 09-33/1894, від
08.12.2017 № 09-33/1892, від 14.12.2017 № 09-33/1930, від 14.12.2017 № 0933/1931; Кролевецької центральної районної лікарні від 08.12.2017 № 0108/2712, від 08.12.2017 № 01-08/2713, від 08.12.2017 № 01-08/2710, від
08.12.2017 № 01-08/2714, від 13.12.2017 № 01-08/2747; Кролевецького
районного центру первинної медико-санітарної допомоги від 11.12.2017 № 0109/1299; відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації від
06.12.2017 № 01-26/328; Кролевецького районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді від 05.12.2017 № 389; Кролевецького територіального
центру соціального обслуговування від 08.12.2017 № 751; Кролевецького
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 08.12.2017 № 135; Управління
державної казначейської служби України у Кролевецькому районі Сумської

області від 05.12.2017 № 04-22/397-5-758; Кролевецької загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 5 від 12.12.2017 № 402; Кролевецької спеціалізованої
школи I-III ступенів № 3; Кролевецького навчально-виховного комплексу № 6
«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясласадок)» від 12.12.2017 № 113; Дубовицької загальноосвітньої школи I-III
ступенів від 13.12.2017 № 132; Тулиголівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів від 12.12.2017 № 42; протоколу постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, планування соціально-економічного розвитку та управління
комунальною власністю від 13.12.2017; районна рада
вирішила:
1. З метою приведення затверджених планових показників до фактичних
надходжень внести зміни до доходної частини загального фонду в розрізі
джерел їх наповнення, зменшивши показники по КТКД 22080400
«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на суму
10,000 тис. грн. за рахунок збільшення затверджених обсягів по КТКД
11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму
10,000 тис. грн.
2. Внести зміни до доходної частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів власних та закріплених доходів, що склались в результаті
перевиконання доходної частини за 11 місяців 2017 року на суму 1079,31219
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 1079,31219 тис. грн.
3. Збільшити затверджені показники доходної частини загального фонду за
рахунок збільшення затверджених обсягів по КТКД 41035000 «Інші субвенції»
на суму 24,280 тис. грн.
4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів власних та закріплених доходів, що склались в результаті
перевиконання доходної частини за 11 місяців 2017 року на суму 1079,31219
тис. грн. збільшивши бюджетні призначення:
- по КПКВКМБ 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів» КЕКВ 2620 на суму 122,065 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку» КЕКВ 2730 на суму 77,49114 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1513035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 на суму
8,50605 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 2414030 «Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
мистецькі заклади та заходи» КЕКВ 2210 на суму 1,250 тис. грн., КЕКВ 2240 на
суму 7,000 тис. грн.;

- по КПКВКМБ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2210 на суму 14,000 тис. грн.;
- КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на суму 800,000 тис.
грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 49,000
тис. грн.
5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
збільшення обсягів субвенцій з бюджетів сільських рад районному бюджету
відповідно до укладених угод на передачу міжбюджетних трансфертів
збільшивши бюджетні призначення:
- по КПКВКМБ 0312180 «Первинна медична допомога населенню» КЕКВ
2282 на суму 4,070 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 7,000 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 2210 на суму 13,210 тис. грн.;
6. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров'я та асигнувань загального фонду між головними
розпорядниками коштів
1) в частині перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету:
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 на
суму 400,000 тис. грн.;
- 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 2271 на суму 400,000 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 2271 на суму 400,000 тис. грн. та відповідно
збільшити:
- КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»
КЕКВ 2111 на суму 33,635 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 10,831 тис. грн.;
- КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111 на суму 29,145 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 6,989 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» КЕКВ 2730
на суму 15,000 тис. грн.;
- КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2210 на суму 113,939 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 20,000
тис. грн.;
- КПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2240 на суму 5,000
тис. грн.;
- КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 103,320
тис. грн.;
- КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на суму 62,141 тис.
грн.
7. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань загального фонду в межах головних розпорядників
коштів:
- зменшити бюджетні призначення по 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” КЕКВ 2274 на суму 1,168 тис. грн. та
відповідно збільшити по КЕКВ 2120 на суму 1,168 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»
КЕКВ 2274 на суму 0,258 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 1,260 тис. грн., по
КПКВКМБ 2414070 «Музеї i виставки» КЕКВ 2111 на суму 2,218 тис. грн.,
КЕКВ 2273 на суму 0,282 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 3,110 тис. грн., КЕКВ
2275 на суму 0,975 тис. грн., по КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного
виховання дiтей» КЕКВ 2274 на суму 5,127 тис. грн., по КПКВКМБ 2414090
«Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» КЕКВ 2111
на суму 18,082 тис. грн. та відповідно збільшити по КПКВКМБ 2414090
«Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» КЕКВ 2271
на суму 31,312 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»
КЕКВ 2111 на суму 3,663 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2120 на
суму 3,663 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414070 «Музеї i
виставки» КЕКВ 2111 на суму 2,812 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ
2120 на суму 2,812 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414090 «Палаци i
будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» КЕКВ 2111 на суму
4,668 тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2120 на суму 4,668 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»
КЕКВ 2111 на суму 33,340 тис. грн., по КПКВКМБ 2414070 «Музеї i виставки»
КЕКВ 2111 на суму 3,878 тис. грн. та відповідно збільшити по КПКВКМБ

2414100 «Школи естетичного виховання дiтей» КЕКВ 2111 на суму 37,218 тис.
грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414090 «Палаци i
будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» КЕКВ 2111 на суму
15,051 тис. грн. та відповідно збільшити по КПКВКМБ 2414100 «Школи
естетичного виховання дiтей» КЕКВ 2120 на суму 15,051 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2414090 «Палаци i
будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» КЕКВ 2111 на суму
11,050 тис. грн. та відповідно збільшити по КПКВКМБ 2414200 «Iншi
культурно-освiтнi заклади та заходи» КЕКВ 2111 на суму 8,180 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 2,870 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0313131 «Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» КЕКВ 2250 на суму 3,529 тис. грн.,
КЕКВ 2271 на суму 5,160 тис. грн., КЕКВ 2272 на суму 0,096 тис. грн., КЕКВ
2273 на суму 0,921 тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 0,600 тис. грн. та відповідно
збільшити по КЕКВ 2111 на суму 8,448 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 1,858 тис.
грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1513105 «Надання
реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам» КЕКВ 2120 на суму 1,260
тис. грн. та відповідно збільшити по КЕКВ 2111 на суму 1,260 тис. грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 1011190
«Централізоване ведення бухгалтерського обліку» КЕКВ 2111 на суму 76,21455
тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 10,000 тис. грн. за рахунок зменшення 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 2220 на суму 17,000 тис. грн., КЕКВ 2730 на суму 5,424
тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 47,000 тис. грн.;
КПКВКМБ 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» КЕКВ
2730 на суму 1,810 тис. грн.;
КПКВКМБ 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами» КЕКВ 2220 на суму 0,230 тис. грн.;
КПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2220 на суму
1,840 тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 0,76055 тис. грн.;
КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»
КЕКВ 2250 на суму 0,800 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 10,000 тис. грн.;
КПКВКМБ 1011200 «Здійснення
централізованого господарського
обслуговування» КЕКВ 2273 на суму 1,030 тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 0,320
тис. грн.
8. Змінити цільове призначення коштів:
- у сумі 0,500 тис. грн., виділених рішенням сесії районної ради від
28.02.2017 по Програмі економічного і соціального розвитку Кролевецького
району на 2017 рік для проведення призову громадян на строкову військову

службу направити на Програму приватизації майна спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району на 2017-2018 роки
для надання послуг по організації та проведенню рецензування звіту з
незалежної оцінки майна, яке знаходиться за адресою: Кролевецький район,
с.Добротове, вул. Українська, 5;
- у сумі 68,75486 тис. грн., виділених рішенням сесії районної ради від
28.02.2017 для монтажу сигналізації загазованості 16-квартирного
двоповерхового житлового будинку по вул. В.Інтернаціоналістів, у зв’язку з
тим, що не проведена газифікація будинку змінити на поточний ремонт
віконних укосів 1-го поверху будівлі головного корпусу Кролевецької ЦРЛ
(стаціонару) по бул. Шевченка, 57 в м. Кролевець Сумської області на суму
59,736 тис. грн. згідно кошторисної документації, та на поточний ремонт 3-го
поверху головного корпусу лікарні для розташування дитячого відділення на
суму 9,01886 тис. грн.;
- у сумі 45,600 тис. грн., виділених рішенням сесії районної ради від
17.11.2017 для придбання наркозно-дихального апарату ШВЛ РО-9Н через те,
що закупівля не відбулася в зв’язку з ненадходженням жодної цінової
пропозиції змінити на придбання лампи операційної L7412-II 12-рефлекторної
стельової для операційного блоку ургентної операційної;
9. Кошти передані обласному бюджету у вигляді іншої субвенції на
придбання лінійного прискорювача для Обласного комунального закладу
«Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» в сумі 193,482 тис.
грн. визначити такими, які не підлягають поверненню до районного бюджету
наприкінці останнього робочого дня 2017 бюджетного року. Внести зміни до
договору та продовжити термін дії договору до 31.12.2018 року.
10. Внести наступні зміни до видаткової частини спеціального фонду
районного бюджету на 2017 рік:
1) збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок коштів
переданих із загального фонду через збільшення обсягів власних та закріплених
доходів загального фонду
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0318370 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 на суму 23,000 тис.
грн.;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312180 «Первинна
медична допомога населенню» КЕКВ 3210 на суму 26,000 тис. грн.;
2) збільшивши видаткову частину спеціального фонду за рахунок коштів
переданих з загального фонду до спеціального в результаті перерозподілу
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я;
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 на
суму 63,320 тис. грн.;

- 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 25,000 тис. грн., КЕКВ
3132 на суму 15,000 тис. грн.
11. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 301742,49330 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 296067,50430 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 306751,69337 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 295186,65821 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 11565,03516 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 792,02609 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 5951,22616 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
295186,65821 тис. грн. та спеціальному фонду 11565,03516 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
907,00802 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 19949,72458 тис. грн. згідно з додатком
№ 6 до цього рішення.
12. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 згідно з відповідними
додатками.

Голова

М.В. Авраменко

