П Р О Т О К О Л №2 1
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 08 вересня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Попик І.В.
Відсутні: Школьний І.С., Шевчук С.М., Сенчук М.О.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.- голова районної ради;
2. Усок І.Г. головний спеціаліст бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації.

Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови районної державної
адміністрації А.Лисака «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін
до районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Усок І.Г. головний спеціаліст бюджетного відділу
фінансового управління районної
державної адміністрації, ознайомив
присутніх з проектом розпорядження «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Хрінівською, Красненьківською,
сільськими радами, збільшити доходи загального фонду районного бюджету за
кодом надходжень 41035000 на суму 7,500 тис. грн. та видатки комунальному
закладу «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Іллінецької районної
ради за КТКВК 080800 на загальну суму 7,500 тис. грн., в тому числі: КЕКВ
2220 - 2,500 тис. грн. (придбання медикаментів для ФАП с. Красненьке), КЕКВ
2275 - 5,000 тис. грн. (придбання дров для ФАП с.Хрінівка та с.Пархомівка);
- за рахунок субвенції, переданої Тягунською, Павлівською, Хрінівською,
Красненьківською, Копіївською, Паріївською сільськими радами та
Іллінецькою міською радою, збільшити доходи загального фонду районного

бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 152,942 тис. грн. та видатки за
КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 3,864 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на
суму 3,167 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 152,942 тис. грн. в тому числі: на
фінансування дошкільних навчальних закладів —133,585 тис. грн. та сільських
будинків культури та клубів —19,357 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
Павлівською та Паріївською сільськими радами, збільшити доходи загального
фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 41,807 тис.
грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ
2210 на суму 41,807 тис. грн. (на придбання пластикових вікон та дверей для
Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - 26,807 тис. грн., для придбання принтера,
монітора, системного блока, клавіатури, мишки, подовжувача, колонки для
Павлівської ЗОШ І-ІІ ст. - 12,000 тис. грн., придбання м’ячів для Паріївської
ЗОШ І-ІІ ст. —3,000 тис. грн.);
- за рахунок субвенції, переданої Красненьківсьеою сільською радою,
збільшити
доходи
загального
фонду
районного
бюджету
за
кодомнадходжень41035000 на суму 15,500 тис. грн. та видатки Іллінецькій
центра ній районній лікарні на суму 15,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2 1 1 1 10,100 тис. грн., КЕКВ - 2,200 тис. грн., КЕКВ 2220 - 0,080 тис. грн., КЕКВ
2230 - 1,380 тис. грн., КЕКВ 2271 - 1,140 тис. грн., КЕКВ 2273 - 0,600 тис.
гривень.
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою, збільшити
доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень на суму 2,0100 тис. грн. та видатки сектору культури і туризму
райдержадміністрації за КТКВК 110201 КЕКВ 3110 на суму 2,000 тис. ггн на
поповнення бібліотечного фонду Паріївської бібліотеки;
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою, збільшити
доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 303,100 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380
КЕКВ 3220 на суму 303,100 тис. грн. на проектно-кошторисну документацію та
капітальний ремонт сільського будинку культури.
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
зменшити видатки за КТКВК 090302 КЕКВ 2730 на суму 140,000 тис. грн., за
КТКВК 090303 КЕКВ 2730 на суму 75,000 тис. грн., КТКВК 090304 КЕКВ 2730
на суму 1700,000 тис. грн., за КТКВК 090305 на суму 78,000 тис. грн., за
КТКВК 090306 КЕКВ 2240 на суму 4,000 тис. грн., КТКВК 090307 КЕКВ 2730
на суму 200,000 тис. грн. за КТКВК 090308 КЕКВ 2730 на суму 17,000 тис.

грн., КТКВК 091300 КЕКВ 2730 на суму 170,000 тис. грн., КТКВК 091205
КЕКВ 2730 на суму 0,030 тис. грн., КТКВК 090412 КЕКВ 2240 на суму 0,031
тис. грн., та збільшити видатки за КТКВК 090306 КЕКВ 2730 на суму 1900,000
тис. грн., КТКВК 090401 КЕКВ 2730 на суму 480,000 тис. грн., КТКВК 091300
КЕКВ 2240 на суму 4,000 тис. грн., КТКВК 091205 КЕКВ 2240 на суму 0,030
тис. грн., КТКВК 090412 КЕКВ 2730 на суму 0,031 тис. гривень;
комунальному закладу «Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 зменшити видатки КЕКВ 2230 на
суму 5,122 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2282 на суму 3,744 тис. грн., КЕКВ
2800 на суму 1,378 тйс. гривень.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 .

Голова постійної комісії

П. Мороз

