КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
20.04.2018

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 Конотопською міською радою, Кролевецькою міською
радою, сільськими радами району, розглянувши клопотання головних
розпорядників коштів районного бюджету, сільських рад, на виконання
доручення № 3 від 31.01.2018 та № 34 від 20.12.2018 першого заступника
голови Сумської обласної державної адміністрації Марченко О.О., на підставі
рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування
соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю від
17.04.2018, 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 415,52326 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 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
на суму 13,49884 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 14,000 тис. грн.;

- по КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2240 на суму 0,020 тис. грн., КЕКВ
2730 на суму 6,57242 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» КЕКВ 2730 на суму 15,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 15,259 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2282 на суму 71,950 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 14,064 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2230
на суму 5,780 тис. грн.;
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 259,379
тис. грн.
3. Направити вільний залишок коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на початок 2018 року в сумі 2555,44741 тис. грн. шляхом
збільшення бюджетних призначень по:
- по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
на суму 307,413 тис. грн. для передачі обласному, міському та сільським
бюджетам;
- по КПКВКМБ 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту» КЕКВ 2240 на суму 21,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 на суму 76,475 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
об'єктів спільного користування» КЕКВ 2620 на суму 10,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 1175,178 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 на суму 38,842 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2282 на суму 50,000 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 2730 на суму 8,600 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 140,640
тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 8,850 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 2271 на суму 22,500 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів» КЕКВ 2271 на суму 22,500 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240 на суму
141,105 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 на
суму 10,300 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 12,564 тис. грн., КЕКВ 2271 на суму
144,798 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 1,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва» КЕКВ 2111 на суму 1,350 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
2,193 тис. грн.,
- по КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ
2250 на суму 29,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 на суму 1,70941 тис. грн.
- по КТКВ 208400 та КТКВ 602400 «Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 329,430
тис. грн.
4. Направити залишок коштів загального фонду районного бюджету, що
склався на початок 2018 року по медичній субвенції з державного бюджету в
сумі 37,442 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень:
- по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 на суму 37,442 тис. грн.
5. Направити залишок коштів загального фонду районного бюджету, що
склався на початок 2018 року по освітній субвенції з державного бюджету в
сумі 15,58785 тис. грн. шляхом збільшення бюджетних призначень:
- по КПКВКМБ 3719320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного
періоду» КЕКВ 2620 на суму 15,58785 тис. грн. для передачі міському
бюджету.
6. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань резервного фонду загального фонду зменшивши
бюджетні призначення по КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 на
суму 1950,000 тис. грн. та відповідно збільшити бюджетні призначення:

- по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610
на суму 1950,000 тис. грн.
7. Внести зміни до видаткової частини загального фонду в частині
перерозподілу асигнувань загального фонду в межах головних розпорядників
коштів:
- збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 на
суму 1,486 тис. грн. за рахунок зменшення коштів переданих з загального
фонду до спеціального фонду на суму 1,486 тис. грн.;
- зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 на суму
10,000 тис. грн. та відповідно збільшити по КПКВКМБ 0212111 «Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2282 на суму 10,000 тис. грн.
8. Внести наступні зміни до видаткової частини спеціального фонду
районного бюджету на 2018 рік:
1) за рахунок уточнення залишку повернутих, але не врахованих в бюджеті
на 2018 рік кредитів, що були видані індивідуальним сільським забудовникам
на виконання заходів програми «Власний дім» в попередніх роках і кошти, по
яким обліковуються в районному бюджеті залишком на 01.01.2018 року,
збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0218831 «Надання
кредиту» КЕКВ 4113 на суму 61,180 тис. грн.
2) збільшити за рахунок коштів переданих з загального фонду до
спеціального за рахунок збільшення обсягів субвенцій з бюджетів сільських рад
районному бюджету відповідно до укладених угод на передачу міжбюджетних
трансфертів:
- по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
на суму 142,000 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 3220 на суму 10,000 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 15,379 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
3210 на суму 92,000 тис. грн.
3) збільшити за рахунок коштів переданих з загального фонду до
спеціального за рахунок направлення залишку коштів загального фонду
районного бюджету, що склався на початок 2018 року шляхом збільшення
бюджетних призначень:
- по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
на суму 95,430 тис. грн. для передачі іншої субвенції обласному бюджету;

- по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
3210 на суму 159,000 тис. грн.;
- по КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»
КЕКВ 3122 на суму 75,000 тис. грн.
4) зменшити за рахунок зменшення коштів переданих з загального фонду
до спеціального фонду в результаті перерозподілу асигнувань в межах
головних розпорядників коштів бюджетні призначення по КПКВКМБ 0312010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 на
суму 1,486 тис. грн.
9. Змінити цільове призначення коштів:
- у сумі 193,482 тис. грн., виділених для передачі іншої субвенції
обласному бюджету протягом 2017 року на придбання лінійного прискорювача
для Обласного комунального закладу «Сумський обласний клінічний
онкологічний диспансер» змінити на придбання лінійного прискорювача та
реконструкцію променевого відділення № 2 з встановленням лінійного
прискорювача ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер»;
- у сумі 1,252 тис. грн., виділених рішенням сесії районної ради від
23.02.2017 у т.ч. 0,175 тис. грн. на придання носіїв для ЕЦП, 0,312 тис. грн. для
проведення поточного ремонту опорядження фасадів ЦРЛ (будівля
поліклініки), 0,765 тис. грн. на укомплектування внутрішніх кранів-комплектів
відділень лікарні рукавами, стволами та важелями направити на проведення
поточного ремонту (улаштування зовнішніх укосів в інфекційному відділенні).
10. Зміна умов договору:
- у сумі 10,000 тис. грн. предмет договору щодо передачі міжбюджетного
трансферту у вигляді іншої субвенції районному бюджету з міського бюджету
на виконання програми соціального захисту населення (надання матеріальної
допомоги на лікування воїнів-афганців (інвалідів та учасників бойових дій)
змінити на здійснення видатків для закупівлі туберкуліну для дитячого
населення віком від 1 до 14 років Кролевецькому РЦ ПМСД.
11. Викласти пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8 в новій редакції:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 246017,45953 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 243214,27753 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 254120,02931 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 247126,11611 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 6993,91320 тис. грн.;
- повернення кредитів до районного бюджету не планується;
- 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 № 3 до цього рішення;

- дефіцит районного бюджету у сумі 8252,56978 тис. грн., у тому числі по
загальному фонду районного бюджету дефіцит у сумі 4000,65858 тис. грн., по
спеціального фонду районного бюджету дефіцит у сумі 4251,91120 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
247126,11611 тис. грн. та спеціальному фонду 6993,91320 тис. грн. згідно з
додатком № 2 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.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
450,000 тис. грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 12582,29975 тис. грн. згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
12. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 згідно з відповідними
додатками.

Голова

М.В. Авраменко

