проект

УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

РІШЕННЯ№
10 сесія 7 скликання

17 листопада 2016 року

Про внесення змін до рішення 3 сесії
районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року
№18 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Розглянувши
лист
голови
районної
державної
адміністрації
Лисака А.Р. від 07.11.2016 року №02.5-3178, щодо внесення змін до рішення 3
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 №18 «Про районний бюджет на
2016 рік», відповідно ст.23, ст.78 Бюджетного кодексу України, розпорядження
голови районної державної адміністрації від 07.11.2016 року №250 «Про
схвалення проекту рішення районної ради «Про внесення змін до рішення 3
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний
бюджет на 2016 рік», враховуючи рекомендацію постійної комісії районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва від 14.11.2016 року, протокол пленарного засідання 10 сесії
районної ради 7 скликання від 17.11.2016 року, керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015
року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік» такі зміни:
1.1. Збільшити доходи районного бюджету по коду надходжень 41020600
«Стабілізаційна дотація» на суму 603,000 тис. грн. та збільшити видатки:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації в сумі 30,545 тис. грн., з них: за КТКВК 090412 КЕКВ
2730 – 20,512 тис. грн. КЕКВ 2240 – 0,033 тис. грн. (для виплати адресної
допомоги окремим категоріям громадян Іллінецького району - 15,000 тис. грн.,
щорічної грошової допомоги вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 5,545 тис. грн.) за КТКВК 170102 КЕКВ 2730 на суму
10,000 тис. грн. (для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на приміських маршрутах у транспорті загального
користування) на виконання Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки (зі змінами);

- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070801 КЕКВ 2240 –
14,615 тис. грн. (на доставку підручників);
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки», на суму 11,490 тис. грн., в тому числі:
за КТКВК 110502 КЕКВ 2240 – 1,490 тис. грн. (оплата послуг
по
супроводженню та обслуговуванню інформаційно-програмного комплексу
«Місцевий бюджет»), за КТКВК 110204 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання ламп для освітлення концертної зали), КЕКВ 2240 – 4,000 тис. грн.
(транспортні послуги), КЕКВ 2250 – 1,000 тис. грн. (видатки на відрядження);
- відповідно до укладеного договору між районною та міською радами,
передбачити субвенцію Іллінецькій міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 2620
на суму 100,000 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам дошкільних закладів освіти;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 150,000 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 2220 – 110,000 тис. грн. (медикаменти), КЕКВ 2240 - 40,000 тис.
грн. (на повірку та ремонт медичного обладнання);
- відповідно до укладеної угоди передбачити субвенцію до обласного
бюджету, на виконання районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки», за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам управління інших рівнів» на суму 100,000 тис. грн. на
придбання препаратів інсуліну;
- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 60,430 тис. грн., в тому числі:
на заробітну плату з нарахуваннями за 070401 КЕКВ 2111 – 19,393 тис. грн.,
КЕКВ 2120 – 3,318 тис. грн., за 070804 КЕКВ 2111 – 10,174 тис. грн., КЕКВ
2120 – 2,314 тис. грн., за 070806 КЕКВ 2111 – 18,053 тис. грн., КЕКВ 2120 –
2,178 тис. грн. та за КТКВК 070201 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання дизельного палива для забезпечення підвезення учнів на спортивні
змагання) на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки;
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 2240 на суму 40,920 тис. грн. (для проведення гідрохімічного очищення
системи опалення поліклінічного відділення),;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 110201 КЕКВ
3110 – 55,000 тис. грн. (підписка періодичних видань – 30,000 тис. грн.,
придбання книг для поповнення бібліотечного фонду – 25,000 тис. грн.).
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- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради, на виконання програми Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на
2016-2018 роки (зі змінами), за КТКВК 080800 КЕКВ 3132 – 40,000 тис. грн. (на
капітальний ремонт ФАПу с. Кальник).
1.2. За рахунок перевиконання дохідної частини, за підсумками 10-ти
місяців 2016 року, збільшити доходи загального фонду районного бюджету на
суму 4 180,504 тис. грн., в тому числі за кодами надходжень:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
на суму 3 400,000 тис. грн.;
- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 660,504 тис. грн.;
- 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого
бюджету» на суму 24,000 тис. грн.;
- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на
суму 20,000 тис. грн.;
- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обстежень» на суму 76,000 тис. гривень.
1.3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму
847,441 тис. грн., в тому числі:
- спортивно – оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради на суму
13,400 тис. грн., в тому числі: за КТКВК 130110 на суму 10,000 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2210 – 3,000 тис. грн. (переплата періодичних видань на 2017 рік,
придбання бензину), КЕКВ 2240 – 2,200 тис. грн. (на оплату послуг по
супроводженню та обслуговуванню інформаційно - програмного комплексу
«Місцевий бюджет» та вивезення побутових відходів), КЕКВ 2275 –
4,800 тис. грн. (на закупівлю дров), за КТКВК 130204 КЕКВ 2610 – 3,400 тис.
грн. (для участі у спортивних змаганнях) на виконання Соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
районній раді на виконання, Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 50,000 тис. грн.;
- районній раді, на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
– 2016 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму
30,000 тис. гривень;
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- районній раді, на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад», за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 100,000 тис. гривень;
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 2240 на суму 54,041 тис. грн. (для проведення гідрохімічного очищення
системи опалення поліклінічного відділення) ;
- збільшити видатки резервного фонду КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 600,000 тис. гривень.
1.4. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету на суму 3 333,063 тис. грн., а саме:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 110204 КЕКВ
3132 – 774,463 тис. грн. (проведення капітального ремонту даху комунального
закладу «Іллінецький районний будинок культури»);
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 3110 на
суму 65,000 тис. грн. для придбання електричних кухонних плит Бабин ЗОШ ІІІІ ст., Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2» та
електром’ясорубки Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2»;
- районній раді, на виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на суму
147,200 тис. гривень;
- спортивно – оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за
КТКВК 130110 на суму 120,000 тис. грн. (на придбання спортивного
обладнання) на виконання Соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
- відповідно до укладених договорів між районною, міською, сільською
радами, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220
на суму 276,000 тис. грн., в тому числі: Білківській сільській раді для
проведення капітальних робіт по опаленню адмінприміщення сільської ради 45,000 тис. грн., Іллінецькій міській раді для придбання та встановлення споруд
зупинок для дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади та школи140,000 тис. грн., придбання та встановлення газового котла та конвектора для
дошкільних навчальних закладів №4 «Малятко», та №5 «Колосок» – 54,000
тис. грн., облаштування площадки під меморіал воїнам , загиблим під час АТО
– 37,000 тис. гривень;
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районній раді, на виконання Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на
суму 10,000 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації, на виконання Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі
змінами, за КТКВК 180107 КЕКВ 3142 на суму 1940,400 тис. грн., в тому числі:
технічне переоснащення системи теплопостачання Білківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів - 450,000 тис. грн., технічне переоснащення опалювального пункту
Купчинецької ЗОШ І - ІІ ступенів - 450,000 тис. грн., технічне переоснащення
котельні Копіївської ЗОШ І – ІІ ступенів - 150,000 тис. грн., технічне
переоснащення опалювального пункту Китайгородської ЗОШ І - ІІІ ступенів 890,400 тис. гривень.
1.5. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшити видатки за КТКВК
080101 КЕКВ 2120 на суму 62,000 тис. грн., КЕКВ 2210 - 6,985 тис. грн., КЕКВ
2275 - 14,430 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 62,000 тис. грн., КЕКВ 2250 –
6,793 тис. грн., КЕКВ 2273 – 14,000 тис. грн., КЕКВ 2274 – 0,430 тис. грн.,
КЕКВ 2282 – 0,192 тис. гривень;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді зменшити видатки за КТКВК 091101 КЕКВ 2250 на суму 1,550 тис. грн.
та збільшити КЕКВ 2272 – 0,300 тис. грн., КЕКВ 2240 – 1,250 тис. гривень;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 зменшити видатки КЕКВ 2230 на
суму 7,878 тис. грн., КЕКВ 2274 – 70,000 тис. грн., КЕКВ 2271 – 13,84728 тис.
грн., КЕКВ 2275 – 0,00573 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 51,73101 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 10,000 тис. грн., КЕКВ 2273 – 30,000 тис. гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВК
091204 КЕКВ 2120 на 4,500 тис. грн., збільшити КЕКВ 2111 - 4,500 тис.
гривень.
2. Внести зміни у пункт 5 абзац 8 рішення сесії районної ради від
11.08.2016 №151 «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: зменшити обсяг видатків за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму 40,000
тис. гривень за рахунок резервного фонду, а збільшити за рахунок доходів.
3. Внести зміни у пункт 1.19. рішення 9 сесії 7 скликання районної ради
від 23.09.2016 року №163 Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: слова «підвіз дітей» замінити на слова «відшкодування вартості пального
на підвіз дітей до дошкільного навчального закладу с. Паріївка».
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4. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва, в міжсесійний період, а
саме:
- від 30.09.2016 №218 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 13.10.2016 №229 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 25.10.2016 №237 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 08.11.2016 № 254 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
5. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
3 428,063 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
6. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 3 428,063 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
7. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджету на 2016 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
8. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

6

Додаток 1
до проекту рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11 2016 року №_______
Зміни
у додаток "Доходи районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18
"Про районний бюджет на 2016 рік"

Код

Найменування доходів

1
10000000

2
Податкові надходження
Податок та збір на доходи фізичних
11010000
осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами,
11010100
із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами,
11010400
із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата
200000000 Неподаткові надходження

Загальний
фонд
3
4 060,50400

Спеціальний фонд
у т.ч.:
Всього
бюджет
розвитку
4
5

(тис.грн.)
Разом
6
4 060,50400

4 060,50400

4 060,50400

3 400,00000

3 400,00000

660,50400

660,50400

120,00000

120,00000

Частина чистого прибутку (доходу)
державних унітарних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до
відповідного бюджету, та дивіденди
210100000
(дохід), нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна
власність

24,00000

24,00000

Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до
відповідного місцевого бюджету

24,00000

24,00000

96,00000

96,00000

20,00000

20,00000

76,00000

76,00000

21010300

Плата за надання адміністративних
послуг
Адміністративний збір за
проведення державної реєстрації
22010300
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських
Адміністративний збір за державну
22012600 реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обстежень
Всього доходів
Офіційні трансферти
40000000
41000000 Від органів державного управління
Дотації
41020000
41020600 Стабілізаційна дотація
Разом доходів
Голова районної ради
22010000

4 180,50400
603,00000
603,00000
603,00000
603,00000
4 783,50400
С. Загороднюк

4 180,50400
603,00000
603,00000
603,00000
603,00000
4 783,50400

Додаток 2
до проекту рішення _10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11. 2016 року №_______
Зміни
у додаток "Фінансування районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18
"Про районний бюджет на 2016 рік"
( тис.грн.)
Спеціальний фонд
Код

200000
208000

208400

Назва
Загальне фінансування
Всього за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

Всього за типом боргового зобов’язання
Фінансування за активними
600000
операціями
602000
Зміна обсягів готівкових коштів
602400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Голова районної ради

Всього

Загальний фонд

0,00000
0,00000
0,00000

-3428,06300
-3428,06300
-3428,06300

3428,06300
3428,06300
3428,06300

в т.ч.
бюджет
розвитку
3428,06300
3428,06300
3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

0,00000

-3428,06300

3428,06300

3428,06300

Всього

С. Загороднюк

Додаток 3
до проекту рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року №_______

Код тимчасової
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету

Зміни
у додаток "Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про районний бюджет на 2016 рік"

1

2

01
250344

0180

03
080101
080800
091101
10

0731
0726
1040

070201

0921

Видатки загального фонду
Назва головного розпорядника коштів/Найменування коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів

3

Всього

видатки
споживання

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

157,20000

0,00000

0,00000

0,00000

157,20000

157,20000

337,20000

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв

180,00000

180,00000

157,20000

157,20000

337,20000

244,96100
94,96100
150,00000
0,00000
75,04500

244,96100
94,96100
150,00000

113,73101
62,00000
51,73101

40,00000

40,00000

40,00000

40,00000

75,04500

47,62000

2 005,40000

2 005,40000

284,96100
94,96100
190,00000
0,00000
2 080,44500

5,00000

5,00000

65,00000

65,00000

70,00000

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Лікарні
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

070804

0990

12,48800

12,48800

070806
180107

0990
0470

20,23100
0,00000

20,23100

13,40000

13,40000

10,00000

10,00000

3,40000

3,40000

30,54500

30,54500

20,54500

20,54500

10,00000

10,00000
11,49000

170102

1070

0,00000

СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

11,49000

0824

Бібліотеки

0,00000

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

10,00000

10,00000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи
Вього видатки
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Видатки, не віднесені до основних груп
Резервний фонд
Офіційні трансферти до інших бюджетів:
Субвенції
Інші субвенції
РАЗОМ ВИДАТКІВ:
Голова районої ради

1,49000
555,44100
800,00000
800,00000
600,00000
200,00000
200,00000
200,00000
1 355,44100

1,49000
555,44100
800,00000
800,00000
600,00000
200,00000
200,00000
200,00000
1 355,44100

76
250000
250102
250300
250380

0133

0180

157,20000
-53,55301
-53,85301
0,30000
0,00000

0,00000

0,00000

40,00000
0,00000
40,00000
0,00000
2 005,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

65,00000
19,39300

0,00000

22,71100

0,00000

14,61500

10,17400

0,00000

12,48800

18,05300

0,00000
1 940,40000

0,00000

4,80000

0,00000

4,80000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

1 940,40000

1 940,40000

20,23100
1 940,40000

120,00000

120,00000

133,40000

120,00000

120,00000

130,00000

0,00000
4,50000

0,00000

0,00000

4,50000

110201

24

Разом

0,00000

14,61500

1020

бюджет
розвитку

7

22,71100

1090

з них

0,00000

22,71100

091204

видатки
розвитку

6

14,61500

090412

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

0,00000

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

15

з них

5

Придбання пiдручникiв
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
Інші заклади освіти
Фінансування енергозберігаючих заходів
СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Фінансова підтримка спортивних споруд
Утримання апарату управління громадських фізкультурноспортивних організацій
УПРАЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Інші видатки на соціальний захист населення
Територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним
транспортом окремим категорiям громадян

0810

видатки
споживання

180,00000

0960

130204

Всього

4

0970

0810

видатки
розвитку

180,00000

070401

11

комунальні
послуги та
енергоносії

РАЙОННА РАДА

070801

130110

з них
оплата праці

(тис.грн.)

Видатки спеціального фонду

0,00000

0,00000

0,00000

165,85101
0,00000
0,00000

-48,75301
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

165,85101

-48,75301

0,00000

0,00000

3,40000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,54500

0,00000

20,54500

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

829,46300

829,46300

829,46300

55,00000

55,00000

55,00000

55,00000

774,46300

774,46300

774,46300

784,46300

3 152,06300
276,00000
276,00000

3 152,06300
276,00000
276,00000

0,00000
3 152,06300
276,00000
276,00000
0,00000
276,00000
276,00000
276,00000
3 428,06300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

276,00000
276,00000
276,00000
276,00000
276,00000
276,00000
3 428,06300 3 428,06300
С.Загороднюк

840,95300

1,49000
3 707,50400
1 076,00000
1 076,00000
600,00000
476,00000
476,00000
476,00000
4 783,50400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

Додаток 4
до проекту рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11. 2016 року №_______
Зміни
у додаток "Розподіл показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами району на 2016 рік"
рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про районний бюджет на 2016 рік"
(тис.грн.)
Загальний фонд
Кошти, що
передаються до
районного бюджету

1
Державний бюджет

Кошти, що передаються з районного бюджету

Стабілізаційна
дотація

Субвенцiя з мiсцевого
бюджету державному
бюджету на
виконання програм
соцiальноекономiчного та
культурного розвитку
регiонiв

2
603,00000

3
180,00000

Найменування адміністративнотериторіальних утворень

Спеціальний фонд

Обласний бюджет

Кошти, що передаються з
районного бюджету

Інші субвенції

Інші
субвенції

4

Субвенцiя з мiсцевого
бюджету державному
бюджету на
на
виконання програм
дошкільні
соцiальнонавчальні
економiчного та
заклади
культурного розвитку
регiонiв
5

6
157,20000

7

100,00000

Білківська сільська рада
Іллінецька міська рада
Всього
Голова районної ради

Інші
субвенції

45,00000
603,00000

180,00000

100,00000

100,00000
100,00000

157,20000
С.Загороднюк

231,00000
276,00000

Додаток 5
до проекту рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року №____
Зміни
у додаток "Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про
районний бюджет на 2016 рік"
(тис. грн.)
Код типової
відомчої
Назва головного розпорядника коштів
класифікації
Всього
Відсоток
видатків
видатків на
Назва обєктів
Загальний обсяг завершеності
Разом
Код
завершення
відповідно до проектнобудівництва
видатків на
фінансування
тимчасової
будівництва
кошторисної
обєктів на
поточний рік
будівництва
класифікації
обєктів на
документації; тощо
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
майбутні роки
видатків та
майбутні роки
місцевих бюджетів
кредитування
місцевих
бюджетів
1
2
3
4
5
6
7
01
РАЙОННА РАДА
157,20000
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному бюджету на виконання
250344
капітальні видатки
157,20000
програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв
03
РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
40,00000
080800
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
капітальні видатки
40,00000
10
ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
2 005,40000
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
070201
капітальні видатки
65,00000
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
180107
Фінансування енергозберігаючих заходів
капітальні видатки
1 940,40000
СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
11
120,00000
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
капітальні видатки
120,00000
24
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
829,46300
110201
Бібліотеки
капітальні видатки
55,00000
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
капітальні видатки
774,46300
76
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
276,00000
250380
Інші субвенції
капітальні видатки
276,00000
Всього
3 428,06300
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток 6
до проекту рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11. 2016 року №_______
Зміни
у додаток "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року № 18
"Про районний бюджет на 2016 рік"

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місц.бюдж.

(тис.грн.)
Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1
01

2
РАЙОННА РАДА

250344

250344

250344

03

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

080800

Центри первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

080101

Лікарні

10

ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

180107

Фiнансування енергозберiгаючих заходiв

11

СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

Разом

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

3

4
180,00000

5

6
157,20000

7
337,20000

100,00000

100,00000

30,00000

30,00000

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соцiальноекономiчного та культурного розвитку
регiонiв

250344

15

Спеціальний фонд

Найменування програми

Комплексна оборонно-правоохоронна
програма Іллінецького району на
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному 2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
бюджету на виконання програм соцiально- взаємна відповідальність влади та громад» (
економiчного та культурного розвитку
Іллінецькому відділенню Гайсинського
регiонiв
відділення поліції - 50,000 тис. грн.,
Іллінецький районний суд - 50,000 тис.
грн.).
Комплексна програма мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
самоврядування, державної податкової
бюджету на виконання програм соцiальнослужби району щодо забезпечення
економiчного та культурного розвитку
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
регiонiв
– 2016 роки (зі змінами) Іллінецька
об'єднана податкова інспекція Головного
управління ДФС у Вінницькій області

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соцiальноекономiчного та культурного розвитку
регiонiв

130204

Загальний фонд

Районна програма забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною
адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік ( фінансове
управління райдержадміністрації - 30,000
тис. грн., управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації –
20,000 тис. грн.)

50,00000

Програма поліпшення
техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури
підрозділів оперативнорятувальної служби
Іллінецького району на 20162020 роки (Іллінецький
районний сектор Головного
управління ДСНС України у
Вінницькій області)

147,20000

147,20000

Районна програма забезпечення
виконання Іллінецькою
районною державною
адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою
на 2016 рік (Іллінецька районна
державна адміністрація)

10,00000

60,00000

40,00000

134,96100

40,00000

40,00000

94,96100
Програма Розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районні на 20162018 роки
Районна програма "Перспективний
розвиток вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки"

94,96100

94,96100

5,00000
Комплексна програма розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020
роки

1 940,40000

5,00000

5,00000

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького 1 940,40000
району на 2016-2020 роки
13,40000
Соціальна програма розвитку фізичної
культури і спорту в Іллінецькому районі на
2013-2017 роки

Соціальна програма розвитку фізичної
Утримання апарату управління громадських
культури і спорту в Іллінецькому районі на
фізкультурно-спортивних організацій
2013-2017 роки
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

10,00000

Соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту в
Іллінецькому районі на 20132017 роки

1 940,40000

120,00000

133,40000

120,00000

130,00000

3,40000

30,54500

1 945,40000

3,40000

0,00000

30,54500

1

2

170102

Компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд
автомобiльним транспортом окремим
категорiям громадян

090412

Інші видатки на соціальний захист
населення

24

СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

3
Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки зі змінами
Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки зі змінами

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу

Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами

76

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Всього видатків:

Голова районної ради

7

10,00000

20,54500

20,54500

829,46300

840,95300

55,00000

55,00000

1,49000

10,00000

1,49000
Комплексної програми
розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі
змінами

100,00000
Районна програма "Перспективний
розвиток вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки"

6

10,00000

Комплексної програми
розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі
змінами

Бібліотеки

Інші субвенції

5

11,49000

110201

250380

4

774,46300

784,46300

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

435,39600

3 087,06300

С. Загороднюк

3 522,45900

