КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
23.02.2018

м. Кролевець

Про внесення змін до рішення
районної ради від 22.12.2017 року
“Про районний бюджет на 2018 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 району, розглянувши клопотання
головних розпорядників коштів районного бюджету, сільських рад, на підставі
рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування
соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю від
21.02.2018, районна рада
вирішила:
1. Збільшити затверджені показники доходної частини загального фонду за
рахунок збільшення затверджених обсягів по КТКД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 49,706 тис. грн.
2. 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 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2282 на суму 10,700 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2240 на суму 11,548 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
на суму 5,458 тис. грн. для передачі іншої субвенції обласному бюджету;

- по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 на суму 2,000 тис. грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 20,000
тис. грн.
3. Направити залишок коштів загального фонду районного бюджету, що
склався на початок 2018 року по субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
1092,65920 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 3719570 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на
кінець 2017 року» КЕКВ 3220 на суму 522,000 тис. грн. для передачі міському
бюджету;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 570,65920
тис. грн.
4. Направити залишок коштів загального фонду районного бюджету, що
склався на початок 2018 року по медичній субвенції з державного бюджету в
сумі 18,700 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень:
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2282 на суму 11,200 тис. грн.
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 7,500 тис.
грн.
5. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2018 року в сумі 4471,55332 шляхом
збільшення бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 329,479 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я» КЕКВ 2730 на суму 58,200 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2282 на суму 173,980 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611020 «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 121,414 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 264,276
тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 на суму

35,773 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 7,870 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму
127,10744 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 2210 на суму 130,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»
КЕКВ 2730 на суму 20,025 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 на суму 137,892 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»
КЕКВ 2210 на суму 2,22628 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» КЕКВ 2730 на суму 64,983 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
на суму 11,77860 тис. грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 2986,549
тис. грн.
6. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань загального фонду в межах головних розпорядників
коштів:
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0213121 «Утримання та
забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» по
КЕКВ 2111 на суму 15,839 тис. грн., по КЕКВ 2120 на суму 4,003 тис. грн. та
відповідно збільшити по КЕКВ 2210 на суму 4,825 тис. грн., та по КПКВКМБ
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2730 на суму 15,017 тис. грн.
7. Внести наступні зміни до видаткової частини спеціального фонду
районного бюджету на 2018 рік збільшивши за рахунок коштів переданих з
загального фонду до спеціального:
1) за рахунок збільшення обсягів субвенцій з бюджетів сільських рад
районному бюджету відповідно до укладених угод на передачу міжбюджетних
трансфертів
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції
з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 на суму 20,000 тис. грн. для передачі іншої
субвенції обласному бюджету;
2) за рахунок направлення залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2018 року по субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій шляхом збільшення бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
3210 на суму 55,45920 тис. грн.;

- по КПКВКМБ 0611020 «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 287,000
тис. грн.
3) за рахунок направлення залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2018 року по медичній субвенції з державного
бюджету шляхом збільшення бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
3210 на суму 7,500 тис. грн.;
4) за рахунок направлення вільного залишку коштів загального фонду
районного бюджету, що склався на початок 2018 року шляхом збільшення
бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 3210 на суму 2699,650 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
3210 на суму 1,664 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611020 «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 76,625 тис. грн., КЕКВ 3132 на суму 8,610
тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 на суму 200,000 тис. грн.
8. Перерахувати залишки коштів спеціального фонду, що склалися на
01.01.2018 року по відділу освіти Кролевецької районної державної
адміністрації на управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму
Кролевецької міської ради, у тому числі:
- по платі за послуги бюджетних установ: по загальноосвітнім навчальним
закладам у сумі 19,76359 тис. грн., по позашкільним закладам у сумі 18,461 тис.
грн., по дитячо-юнацьким спортивним школам у сумі 0,36992 тис. грн.;
- по іншим джерелам власних надходжень: по загальноосвітнім навчальним
закладам у сумі 3,33655 тис. грн., по позашкільним закладам у сумі 2,30897 тис.
грн., по дитячо-юнацьким спортивним школам у сумі 0,83694 тис. грн.
9. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 244904,07559 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 242100,89359 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 2803,182 тис. грн., у тому числі доходи
бюджету розвитку – не плануються згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 250398,16811 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 244010,27791 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 6387,89020 тис. грн.;

- повернення кредитів до районного бюджету не планується;
- надання кредитів із загального фонду районного бюджету в сумі 88,820
тис. грн. згідно додатку № 2;
- дефіцит районного бюджету у сумі 5582,91252 тис. грн., у тому числі по
загальному фонду районного бюджету дефіцит у сумі 1998,20432 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 3584,70820 тис. грн.
згідно з додатком № 8 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду
244010,27791 тис. грн. та спеціальному фонду 6387,89020 тис. грн. згідно з
додатком № 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4
до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 9 до
цього рішення.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 8712,97339 тис. грн. згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
10. Внести зміни до додатків 1, 3, 4, 5 згідно з відповідними додатками.

Голова

М.В. Авраменко

