УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №8
2 сесія 7 скликання

24 листопада 2015 року

Про внесення змін до рішення 34 сесії
районної ради 6 скликання від 13.01.2015 року
№632 «Про районний бюджет на 2015 рік»
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. № 02.5- 3882 від 23.11.2015 року щодо внесення змін до рішення
34 сесії районної ради 6 скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний
бюджет на 2015 рік», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Іллінецька районна рада:
ВИРІШИЛА:
Внести до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від 13.01.2015 року
№632 «Про районний бюджет на 2015 рік» такі зміни:
1. Збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41033900
на суму 369,500 тис. грн., з них видатки пов’язані із збільшенням внутрішньо
переміщених осіб, які отримують освітні послуги 48,500 тис. грн. та
відповідно збільшуються видатки загального фонду відділу освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 на суму 273,100 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 96,400 тис. грн.;
- збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41034200
на суму 1100,3 тис. грн., з них видатки пов’язані із збільшенням внутрішньо
переміщених осіб, які отримують медичні послуги 6,700 тис. грн. та видатки
Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 КЕКВ 2111 на суму
793,990 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 200,371 тис. грн., КЕКВ 2220 на суму
6,700 тис. грн., КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради КТКВК 080800 КЕКВ 2111 на суму 43,962 тис. грн., КЕКВ 2120
на суму 55,277 тис. грн.;
- збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 7,000 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТКВК 090412 КЕКВ2730 на суму 7,000
тис. грн. для надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд;
- зменшити доходи районного бюджету по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та

сільських, селищних, міських голів за кодом 41037000 на суму 100,000 тис. грн.
та видатки районній раді за КТКВК 250203 КЕКВ 2282 на суму 100,000 тис.
грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Кантелинською, Китайгородською,
Красненьківською,
Жорницькою,
Тягунською сільськими радами та
Дашівською селищною радою збільшуються доходи загального фонду
районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 133,969 тис. грн.
та видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму 0,917 тис. грн.,
КЕКВ 2240 на суму 0,007 тис. грн. на виплату грошової компенсації фізичним
особам, за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на фінансування поточних видатків
дошкільних навчальних закладів на суму 107,694 тис. грн., будинків культури,
клубів на суму 25,351 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Жорницькою сільською та Дашівською
селищною радами збільшуються доходи бюджету розвитку спеціального
фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000 та видатки за КТКВ
250380 КЕКВ 3220 на суму 55,000 тис. грн. на фінансування капітальних
видатків по дошкільних навчальних закладах.
2. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що склався
станом на 01.01.2015 року, збільшити видатки:
- сектору сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації за КТКВК 130102
КЕКВ 2240 на суму 5,000 тис. грн. на виконання Соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Іллінецькому районні на 2013-2017 роки;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за КТКВК 091102 КЕКВ 2210 на суму 35,000 тис. грн. на виконання
Районної цільової
соціально-комплексної програми підтримки сім’ї,
демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2015 року (зі
змінами);
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації за КТКВК 250404 КЕКВ 2800 на суму 5,800 тис. грн. для
оплати адміністративних послуг з придбання квартири, КЕКВ 2240 на суму
1,000 тис. грн. для оплати послуг нотаріуса на виконання Програми придбання
житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на виконання Програми соціального захисту окремих
категорій громадян Іллінецького району на 2013-2015 роки за КТКВК 090412
КЕВК 2730 на суму 7,000 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги;
- відділу освіти райдержадміністрації на суму 217,567 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 070401 КЕКВ 2111 на суму 62,993 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
23,183 тис. грн., КТКВК 070802 КЕКВ 2111 на суму 18,037 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 6,642 тис .грн., КТКВК 070804 КЕКВ 2111 на суму 12,502 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 5,091 тис. грн., КТКВК 070805 КЕКВ 2111 на суму
9,963 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,123 тис. грн., КТКВК 070806 КЕКВ 2111
на суму 59,181 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 19,852 тис. грн.,

- відповідно до укладених угод передбачити субвенцію за КТКВК 250380
КЕКВ 2620 на суму 66,741 тис. грн. на фінансування поточних видатків по
дошкільних навчальних закладах, будинках культури, клубах, органах
місцевого самоврядування, в тому числі: Дашівській селищній раді на суму
44,741 тис. грн., Білківській сільській раді на суму 22,000 тис. грн.;
- збільшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 64,342 тис. грн.
3. За рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду, що склався
станом на 01.01.2015 року, на виконання Програми придбання житла для осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок збільшити видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КТКВК 150118 КЕКВ 3121 на суму 90,767 тис. грн.
для
проведення
співфінансування
придбання
квартири
учаснику
антитерористичної операції відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 17.06.2015 року №407 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні
її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок».
4. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
070802 КЕКВ 2240 на суму 0,130 тис. грн., за КТКВК 070804 КЕКВ 2210 на
суму 0,045 тис. грн., за КТКВК 070805 КЕКВ 2240 на суму 0,065 тис. грн. та
відповідно збільшити видатки за КТКВК 070802 КЕКВ 2272 на суму 0,130 тис.
грн., за КТКВК 070804 КЕКВ 2272 на суму 0,045 тис. грн., за КТКВК 070805
КЕКВ 2272 на суму 0,065 тис. грн.;
- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшити видатки за КТКВК
080101 на суму 557,861 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 409,290 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 148,571 тис. грн.;
- Іллінецькій центральній районній лікарні збільшити видатки за КЕКВ
2271 на суму 322,200 тис. грн.;
- КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги збільшити видатки за
КТКВК 080800 на суму 128,740 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2210 на суму
41,050 тис. грн., КЕКВ 2220 на суму 33,100 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 31,078
тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 13,512 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 10,000 тис.
грн.;
- відповідно до укладеної угоди передбачити субвенцію за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 на суму 51,321 тис. грн. на фінансування поточних видатків
дошкільних навчальних закладів Кальницької сільської ради;
- Іллінецькій центральній районній лікарні збільшити видатки бюджету
розвитку спеціального фонду за КТКВК 080101 КЕКВ 3132 на суму 55,600 тис.
грн. для завершення капітального ремонту прального відділення.
5. Затвердити зміни до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на 2015 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку району та державної регуляторної політики в міжсесійний період, а
саме:

- від 29.10.2015 року №224 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік»;
- від 10.11.2015 року №235 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
6. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджет на 2015 рік згідно цього рішення.
7. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. 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

