П Р О Т О К О Л №2 6
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 8 листопада 2016 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
«

Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії: Змієвець Л.М., Сенчук М.С., Шевчук С.М.

Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації
А. Лисака від 07.11.2016 року №02.5-3175 «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
СЛУХАЛИ:
Про
розгляд
проекту
розпорядження
голови
райдержадміністрації А. Лисака від 07.11.2016 року №02.5-3175 «Про
внесення змін до районного бюджету на 2016 рік».
Інформував: Мороз П .А.- голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх з проектом розпорядження (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 4, ПРОТИ- 0, УТРИМАЛОСЬ-О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження
про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Красненьківською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 19,600 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на
суму 19,600 тис. грн., в тому числі: на фінансування дошкільного навчального
закладу - 4,000 тис. грн. та сільського будинку культури та клубу - бібліотека
- 15,600 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
16,100 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2230 - 8,200 тис. грн. на
придбання продуктів харчування, КЕКВ 2273 - 1,400 тис. грн. оплату
електроенергії Паріївської ЗОШ І-ІІ ступенів, комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК
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080800 КЕКВ 2274 - 5,000 тис. грн. для оплати за природній газ, за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 - 1,500 тис. грн. на фінансування дошкільного навчального
закладу;
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою,
збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 150,000 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380
КЕКВ 3220 - 150,000 тис. грн. на фінансування капітальних видатків
сільського будинку культури;
- за рахунок субвенції, переданої Копіївською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
11,500 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2230 - 11,500 тис. грн. на
придбання продуктів харчування для Копіївської ЗОНІ І-ІІ ступенів;
- за рахунок субвенції, переданої Купчинецькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
46,339 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 - 4,262 тис. грн., КЕКВ
2120 - 0,938 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями кухарям, КЕКВ 2210
- 8,250 тис. грн. на придбання новорічних сувенірів та фарби, КЕКВ 2230 6,500 тис. грн. на придбання продуктів харчування, КЕКВ 2273 - 2,000 тис.
грн. оплату електроенергії для Купчинецької
ЗОШ І-ІІ ступенів,
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 КЕКВ 2220 —5,199 тис. грн. для
Купчинецького ФАПу (лікування пільгових категорій населення - 2,500 тис.
грн., придбання слухового апарата Шмигорі М.Г. - 2,699 тис. грн.), за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 - 19,190 тис. грн. на фінансування дошкільного
навчального закладу -8,250 тис. грн., сільського будинку культури - 10,940
тис. гривень.
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
070201 КЕКВ 2240 - на 13,175 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2282 - на 13,175
тис. грн.
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090202 КЕКВ 2240 на
суму 1,444 тис. грн., за КТКВК 090208 КЕКВ 2240 —на 0,10914 тис. грн., за
КТКВК 090216
КЕКВ 2240 - на 0,37824 тис. грн., КЕКВ 2730 - на 18,750
тис. грн. та збільшити за КТКВК 090205 КЕКВ 2730 - на 2,726 тис. грн., КЕКВ
2240 0,01646 тис. грн., за КТКВК 090208 КЕКВ 2730 - на 0,760 тис. грн.,
за КТКВК 090211 КЕКВ 2240 - на 0,345 тис. грн., КЕКВ 2730 - на 15,264 тис.
грн., за КТКВК 090406 КЕКВ 2240 — на 1,56992 тис. грн.;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090302 КЕКВ 2730 на
суму 10,000тис. грн., за КТКВК 090303 КЕКВ 2730 —на 5,390 тис. грн., за
КТКВК 090304 КЕКВ 2240 - 0,72135 тис. грн., за КТКВК 090305 КЕКВ 2730 25,000 тис. грн. КЕКВ 2240 - на 0,08231 тис. грн., за КТКВК 090306 КЕКВ
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2730 - на 673,67886 тис. грн., КЕКВ 2240 - на 1,96752 тис. грн., за КТКВК
090307 КЕКВ 2730 - на 25,126 тис. грн. та збільшити за КТКВК 090304 КЕКВ
2730 - на 358,65735 тис. грн., за КТКВК 090401 КЕКВ 2730 - на 285,59969 тис.
грн., за КТКВК 090413 КЕКВ 2730 - на 67,327 тис. грн., за КТКВК 091300
КЕКВ 2730 - на 30,382 тис. грн.;
зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 70,000 тис. грн. та збільшити видатки комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК
080800 ЕКВ 2210 - на 70,000 тис. грн. (на придбання бензину, автозапчастин)
на виконання програми Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на 2016-2018 роки (зі
змінами).

Голова постійної комісії

П. Мороз

