УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 548
28 сесія 7 скликання

22 червня 2018 року

Про внесення змін до рішення
районної ради від 22.12.2017 №455
«Про районний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до ст.ст.78, 101 Бюджетного кодексу України, розпорядження
голови облдержадміністрації від 15.06.2018 року №514 «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік», листів комунального підприємства
«Іллінецька районна організація радіомовлення» від 11.06.2018 №26, відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 14.05.2018 №847, КЗ
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради від
15.06.2018 №92,
КЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради від 13.06.2018 №01-10-410, рішень сільських рад:
Китайгородської від 04.06.2018 «Про внесення змін до сільського бюджету на
2018 рік», Іллінецької від 18.06.2018 «Про внесення змін до рішення 35 сесії 7
скликання від 21.12.2017 року «Про затвердження бюджету сільської ради на
2018 рік», Росоховатської від 08.06.2018 «Про внесення змін до рішення 24
сесії 7 скликання від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік»,
Городоцької від 20.06.2018 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018
рік», укладених угод між районною, міською та сільськими радами, з метою
виконання Програми забезпечення інформованості населення району та
розвитку електронного засобу масової інформації комунального підприємства
"Іллінецька районна організація радіомовлення" Іллінецької районної ради на
2016-2020 роки зі змінами, беручи до уваги пропозиції, висловлені під час
пленарного засідання 28 сесії районної ради 7 скликання 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 22.12.2017 №455 «Про районний
бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1.1. за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень

41053900 на суму 33,490 тис. грн. та видатки за КПКВКМБ 3719770 КЕКВ
2620 – 33,490 тис. грн. (на фінансування поточних видатків дошкільного
навчального закладу – 26,940 тис. грн., будинку культури та клубу – 6,550 тис.
грн.);
1.2. за рахунок субвенції, переданої Росоховатською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41053900 на суму 21,000 тис. грн. та видатки за КПКВКМБ 3719770 КЕКВ
2620 – 21,000 тис. грн. (на фінансування поточних видатків дошкільного
навчального закладу);
1.3. за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41053900 на суму 120,000 тис. грн. та видатки за КПКВКМБ 3719770 КЕКВ
2620 – 120,000 тис. грн. (на фінансування поточних видатків дошкільного
навчального закладу – 54,120 тис. грн., клубу та клубу-бібліотеки – 65,880 тис.
грн.);
1.4. за рахунок субвенції, переданої Городоцькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41053900 на суму 58,600 тис. грн. та видатки за КПКВКМБ 3719770 КЕКВ
2620 – 58,600 тис. грн. (на забезпечення виплати заробітної плати з
нарахуваннями працівникам дошкільних закладів освіти – 57,000 тис. грн. та
працівникам закладів культури – 1,600 тис. грн.);
1.5 за рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшити
доходи спеціального
фонду районного бюджету за кодом надходжень
41053900 на суму 55,00556 тис. грн. та передбачити міжбюджетний трансферт
Іллінецькій міській раді за КПКВКМБ 3719770 КЕКВ 3220 – 55,00556 тис. грн.
на реалізацію проекту «Іллінецька астроблема»;
1.6. за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що склався станом на
01.01.2018 року збільшити видатки загального фонду районного бюджету
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за КПКВКМБ 0611020
на суму 258,21153 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 202,29753 тис. грн. та
2120 – 55,914 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями;
1.7. здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- зменшити видатки резервного фонду за КПКВКМБ 8700 КЕКВ 9000 на
суму 192,112 тис. гривень та збільшити видатки:
- комунальному підприємству «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради за КПКВКМБ 0218410 КЕКВ 2610 –
7,727 тис. грн. на виконання Програми забезпечення інформованості населення
району та розвитку електронного засобу масової інформації комунального
підприємства "Іллінецька районна організація радіомовлення" Іллінецької
районної ради на 2016-2020 роки зі змінами;
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за КПКВКМБ
0611161 на суму 26,816 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 23,616 тис. грн.
та 2120 – 3,200 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями;
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- КЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради за КПКВКМБ 0212111 КЕКВ 2282 – 78,600 тис. грн. на заробітну
плату з нарахуваннями;
- КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної
ради за КТПКВКМБ 1014060 на суму 78,969 тис. грн., в тому числі: КЕКВ
2111 – 64,752 тис. грн., КЕКВ 2120 – 14,070 тис. грн., КЕКВ 2272 – 0,147 тис.
грн. на заробітну плату з нарахуваннями та оплату водопостачання та
водовідведення.
2. Затвердити зміни до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 №455 «Про районний бюджет на 2018 рік», внесені в міжсесійний
період розпорядженнями голови районної державної адміністрації за
погодженням постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва:
від 23.05.2018 №98 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018
рік»;
від 31.05.2018 №108 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018
рік»;
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Криворот Н.Г.) внести
зміни до районного бюджету на 2018 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
4. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. 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
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