УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 453
23 сесія 7 скликання

22 грудня 2017 року

Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року
№227 «Про районний бюджет на 2017 рік»
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р.
від 20.12.2017 року № 02.5-3618 щодо внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2017 року №227 «Про районний бюджет на
2017 рік», відповідно до ст.ст.78, 101 Бюджетного кодексу України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №861-р «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», розпоряджень голови облдержадміністрації від 12.12.2017
№895, від 14.12.2017 №900 від 22.12.2017 №908 «Про внесення змін до
обласного бюджету», висновка фінансового управління про стан виконання
районного бюджету за 11 місяців 2017 року від 15.12.2017 №1307, листів
сектора культури і туризму райдержадміністрації від 18.12.2017 №707,
комунального закладу «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької
районної ради від 19.12.2017 №258, управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації від 14.12.2017 №№3172/05, 3173/07, від
18.12.2017 №№3202/05, 3210/04, 3211/05, від 19.12.2017 №№3231/05, 3235/05,
Іллінецької центральної районної лікарні від 11.12.2017 №01-10/2489, відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 19.12.2017 №1139, КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради від
20.12.2017
№01-10-1055, районної ради від 11.12.2017 №№618-01.06, 61901.06, від 20.12.2017 №637-01.06, рішення сільських рад: Росоховатської від
13.12.2017 «Про внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання від 23.12.2016
року «Про сільський бюджет на 2017 рік», Городоцької від 19.12.2017 «Про
внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», Іллінецької «Про внесення
змін до рішення 20 сесії 7 скликання від 23.12.2016 року «Про затвердження
бюджету сільської ради на 2017 рік», Паріївської сільської ради №129 від
21.12.2017 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», укладених
угод між районною, міською та сільськими радами, з метою реалізації 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, на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016 –
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2020 роки зі змінами, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва від 20.12.2017 року, витяг з протоколу сесії районної ради від
22.12.2017року та керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення районної ради від 23.12.2016 №227 «Про районний
бюджет на 2017 рік» такі зміни:
1.1. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот зменшуються
доходи районного
бюджету за кодом надходжень 41030800 на суму 543,280 тис. грн. та видатки
управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за
КТПКВКМБ 1513015 КЕКВ 2730 – 16,558 тис. грн., КТПКВКМБ 1513016
КЕКВ 2730 – 526,722 тис. грн.;
1.2. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя зменшуються
доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035800 на суму 24,400 тис.
грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1511060 КЕКВ 2730 – 24,400 тис. грн.;
1.3. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті
10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення житлових умов збільшуються доходи
районного бюджету за кодом надходжень 41036100 на суму 0,00035 тис. грн.
та видатки бюджету розвитку спеціального фонду управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1513250
КЕКВ 3240 на суму 0,00035 тис. грн.;
1.4. за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
31,700 тис. грн. та видатки Іллінецькій центральній районній лікарні за
КТПКВКМБ 0312010 КЕКВ 2282 – 10,000 тис. грн. (на придбання рентгенплівки з фіксажем), управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації КТПКВКМБ 1513034 КЕКВ 2730 - 21,700 тис. грн.
(компенсація вартості послуг зв’язку);
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1.5. за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 1,875 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на утримання
фахівця із соціальної роботи за КТПКВКМБ 0313131 КЕКВ 2120 –
1,875 тис. грн.;
1.6. за рахунок субвенції, переданої Городоцькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 11,493 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ
2620 – 11,292 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями працівникам
дошкільних навчальних закладів), управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1513181 КЕКВ 2730 – 0,201
тис. грн. на виконання Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки зі змінами;
1.7. за рахунок субвенції, переданої Росоховатською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 21,801 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ
2620 – 21,801 тис. грн. (на утримання дошкільного навчального закладу);
1.8. збільшити доходи районного бюджету по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за кодом надходжень 41033600 на суму 36,000
тис. грн. та видатки комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТПКВКМБ 0312220 «Інші
заходи в галузі охорони здоров’я» КЕКВ 2730 – 36,000 тис. грн.;
1.9. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41034500 на суму 163,000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку спеціального
фонду відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за КТПКВКМБ
1016410 КЕКВ 3110 – 48,000 тис. грн. (на придбання енергозберігаючих вікон
для Слободищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької
районної ради Вінницької області), на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами, за
КТПКВКМБ 7618440 3220 - 115,000 тис. грн. (на придбання дитячого ігрового
майданчика для комунального закладу «Бабинський дошкільний навчальний
заклад «Дубок» Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області – 64,000 тис. грн. та придбання вуличного дитячого ігрового
майданчика для с. Городок Іллінецького району Вінницької області – 51,000
тис. грн.);
1.10. за рахунок субвенції, переданої обласним бюджетом, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 0,900 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1513400 КЕКВ 2730 – 0,900
тис. грн. на здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання
учасників антитерористичної операції та їх дітей;
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1.11. за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою,
збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 49,376 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ
7618800 КЕКВ 3220 – 49,376 тис. грн. (на капітальний ремонт будинку
культури с.Паріївка);
1.12. зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41020200 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» на суму 143,76820 тис.
гривень та видатки комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради за КПКВКМБ 0312180 КЕКВ 2282 –
143,76820 тис. грн.
1.13. За рахунок перевиконання районного бюджету за 11 місяців
поточного року збільшити доходи загального фонду районного бюджету за
кодами надходжень:
11010100
«Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати» на суму 263,130 тис. грн.;
11010400
«Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується
податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата» на суму 455,351 тис. грн.;
1.14. збільшити видатки загального фонду районного бюджету на
загальну суму 718,481 тис. грн., в тому числі:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1513181 на суму 2,631 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ2730 - 2,62273 тис. грн., КЕКВ 2240 – 0,00827 тис. грн., за
КТПКВКМБ 1513037 КЕКВ 2730 – 5,929 тис. грн. 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;
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТПКВКМБ 0312010
КЕКВ 2282 – 655,761 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями 446,791 тис.
грн., погашення штрафних санкцій та пені – 208,970 тис. грн.);
- районній раді за КТПКВКМБ 01100170 на суму 43,841 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2111 – 37,396 тис. грн., КЕКВ 2120 – 4,605 тис. грн., КЕКВ 2800 –
1,840 тис. грн.;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради за
КТПКВКМБ 1015031 на суму 10,319 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 8,596
тис. грн., КЕКВ 2120 – 1,723 тис. грн.;
1.15. здійснити перерозподіл видатків, а саме:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТПКВКМБ 1513090 КЕКВ 2240 –
0,004 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2270 – 0,004 тис. грн., зменшити видатки за
КТПКВКМБ 1513026 КЕКВ 2730 – 0,50560 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2240 –
0,39377 тис. грн., за КТПКВКМБ 1513021 КЕКВ 2730 збільшити на суму
0,11183 тис. грн., зменшити видатки за КТПКВКМБ 1513024 КЕКВ 2730 –
2,162 тис. грн., за КТПКВКМБ 1513026 КЕКВ 2730 – 23,776 тис. грн. та
збільшити видатки за КТПКВКМБ 1513021 КЕКВ 2240 – 0,05749 тис. грн.,
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КЕКВ 2730 – 4,88580 тис. грн., за КТПКВКМБ 1513025 КЕКВ 2240 – 0,04028
тис. грн., КЕКВ 2730 – 18,23680 тис. грн., за КТПКВКМБ 1513026 КЕКВ 2240 –
2,71763 тис. грн.;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації зменшити видатки за
КТПКВКМБ 2414100 КЕКВ 2111 – 3,81280 тис. грн., КЕКВ 2120 – 2,80819 тис.
грн. та збільшити КТПКВКМБ 2414060 2111 – 3,81280 тис. грн., КЕКВ 2120 –
2,80819 тис. грн., зменшити видатки за КТПКВКМБ 2414200 КЕКВ 2110 –
0,020 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 0,010 тис. грн., КЕКВ 2120 – 0,010
тис. грн.;
- КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної
ради зменшити видатки за КТПКВКМБ 2414090 КЕКВ 2120 – 0,764 тис. грн. та
збільшити КЕКВ 2111 – 0,764 тис. грн.;
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації зменшити
видатки КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 2275 – 0,490 тис. грн. та збільшити КЕКВ
2282 0,490 тис. грн., за КТПКВКМБ 1011170 зменшити видатки КЕКВ 2111 –
1,539 тис. грн. та збільшити КТПКВКМБ 1011200 КЕКВ 2111 – 1,539 тис. грн.;
- районній раді зменшити видатки за КТПКВКМБ 0110170 КЕКВ 2210 –
1,79777 тис. грн., КЕКВ 2240 – 9,260 тис. грн., КЕКВ 2272 – 0,23536 тис. грн.,
КЕКВ 2274 – 12,400 тис. грн., КЕКВ 2282 – 0,048 тис. грн., КЕКВ 2800 – 0,267
тис. грн. та збільшити за КЕКВ 2111 – 20,06061 тис. грн., КЕКВ 2120 – 2,493
тис. грн., КЕКВ 2273 – 1,45452 тис. грн..
2. Затвердити зміни до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 №227 «Про районний бюджет на 2017 рік», внесені в міжсесійний
період розпорядженням голови районної державної адміністрації:
від 29.11.2017 №241 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік»;
від 11.12.2017 №251 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік»;
від 12.12.2017 №253 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік».
3. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
48,000 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів до
бюджету розвитку спеціального фонду.
4. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 48,000 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тарасова В. П.) внести
зміни до районного бюджету на 2017 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.).
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

