УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №16
3 сесія 7 скликання

17 грудня 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- 4106 від 14.12.2015 року щодо внесення змін до рішення
34 сесії районної ради 6 скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний
бюджет на 2015 рік», враховуючи ст.23, ст.78 Бюджетного кодексу України,
рішення сільських рад: Кальницької від 08.12.2015 «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2015 рік», Бабинської від 25.11.2015 та від 14.12.2015
«Про внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік», Жаданівської від
02.12.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік»,
Хринівської від 02.12.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2015
рік», Василівської від 11.11.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на
2015 рік», Леухівської від 04.11.2015 та від 07.12.2015 «Про внесення змін до
44 сесії 6 скликання від 26.01.2015 року «Про внесення змін до сільського
бюджету на 2015 рік», Росоховатської від 24.11.2015 «Про внесення змін до 36
сесії 6 скликання від 27.01.2015 року «Про місцевий бюджет на 2015 рік»,
Копіївської від 07.12.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2015
рік загального фонду», Іллінецької від 10.12.2015 «Про внесення змін до 43
сесії 6 скликання від 21.01.2015 року «Про затвердження бюджету сільської
ради на 2015 рік» та від 19.08.2015 року «Про спрямування вільного залишку
коштів сільського бюджету станом на 01.01.2015 року», Китайгородської від
14.12.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік»,
Красненьківської від 14.12.2015 «Про внесення змін до річного розпису
бюджету Красненьківської сільської ради на 2015 рік», Городоцької від
02.12.2015 «Про внесення змін до загального фонду сільського бюджету на
2015 рік для передачі субвенції до районного бюджету», Жорницької від
09.12.2015 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік» рішення
виконавчого комітету Купчинецької сільської ради від 08.12.2015 №35 «Про
внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік» затвердженого 32 сесією 6
скликання від 21.01.2015 року, листи відділу освіти райдержадміністрації від
23.11.2015 №1002, від 07.12.2015 №1049, від 08.12.2015 №1068 та від
10.12.2015 №1076, сектора культури і туризму райдержадміністрації від

01.12.2015 №878 та від 10.12.2015 №929, управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації від 04.12.2015 №3012/05, від 9.12.2015
№3045/05, від 09.12.2015 №3046/05, від 30.11.2015 №2835/04, дитячо-юнацької
спортивної школи Іллінецької районної ради від 04.12.2015 №153, КЗ
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради
від 04.12.2015 №278/02, комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради від 09.12.2015 №01-10-1578
Іллінецької центральної районної лікарні від 10.12.2015 №01-10/2038,
спортивно-оздоровчого комплексу Іллінецької районної ради від 27.11.2015
№158, комунального закладу «Іллінецький районний будинок культури» від
10.12.2015 №220, Іллінецького районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді від 09.12.2015 №01-09/570, Іллінецької районної ради від
10.12.2015 №376-01.06, Іллінецької міської ради від 20.11.2015 №01.9-1482,
Дашівської селищної ради від 19.11.2015 №336 02.15, сільських рад:
Криштопівської від 09.12.2015 №343, Білківської від 10.12.2015 №397,
Росоховатської від 09.12.2015 №297, Іллінецької від 30.11.2015 №380,
Білківської від 14.12.2015 №402, укладені угоди між районною, сільськими та
міською радами з метою виконання районної Програми підтримки та
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, протокол засідання постійної комісії районної ради з питань
фінансів,
бюджету,
соціально-економічного
розвитку
району
та
підприємництва від 15.12.2015, протокол 3 сесії 7 скликання районної ради від
17.12.2015 року, керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Іллінецька районна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від 13.01.2015
року №632 «Про районний бюджет на 2015 рік» такі зміни:
1.1. За рахунок субвенції, переданої Бабинською, Василівською,
Городоцькою, Жаданівською, Жорницькою, Іллінецькою, Кальницькою,
Китайгородською,
Копіївською,
Красненьківською,
Купчинецькою,
Леухівською, Росоховатською, Хрінівською сільськими та Іллінецькою міською
радами збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 823,28700 тис. грн. та видатки управлінню праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації за КТКВК 091205
КЕКВ 2730 на суму 34,75064 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,17636 тис. грн. на
виплату грошової компенсації фізичним особам, Іллінецькому районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за КТКВК 091101 КЕКВ
2111 на суму 2,32800 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 1,21400тис. грн.,
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за
КТКВК 080800 КЕКВ 2210 на суму 2,50000 тис. грн. для придбання
електропилки Бабинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини,
відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2230 на суму
10,00000 тис. грн. на харчування учнів Іллінецької ЗОШ, КЕКВ 2240 на суму
10,00000 тис. грн. на підвіз дітей до дошкільного навчального закладу
Бабинської сільської ради, КЕКВ 2273 на суму 2,60000 тис. грн. на оплату

електроенергії Леухівської та Жорницької ЗОШ, за КТКВК 250380 КЕКВ
2620 на фінансування поточних видатків дошкільних навчальних закладів на
суму 712,653 тис. грн., будинків культури, клубів на суму 47,065 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською та Леухівською сільськими
радою збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 30,80000 тис. грн .та за
КТКВК 070201 КЕКВ 3110 на суму 6,00000 тис. грн. на придбання ноутбука
для Леухівської ЗОШ, за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на суму 9,80000 тис. грн.
для придбання електроплити для дошкільного навчального закладу с.Леухи та в
сумі 15,000 тис. грн. на придбання музичних інструментів для духового
оркестру в сільський клуб с.Бабин;
1.2. За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку спеціального
фонду, що склався станом на 01.01.2015 року, відповідно до укладених
договорів, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на суму
45,00000 тис. грн., в тому числі: на будівництво системи водовідведення
Іллінецької сільської ради на суму 22,00000 тис. грн. та співфінансування
проекту «Створення комфортних умов для дітей дошкільного навчального
закладу шляхом застосування сучасних систем енергозбереження» по
дошкільному навчальному закладу №2 «Ластівка» Дашівської селищної ради на
суму 23,00000 тис. грн.
1.3. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 070201
КЕКВ 2240 на суму 111,80000 тис. грн., за КТКВК 070401 КЕКВ 2210 на суму
0,46700 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 6,30000 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму
2,17000 тис. грн., КЕКВ 2730 на суму 0,60000 тис. грн., за КТКВК 070802 КЕКВ
2240 на суму 0,84600 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 2,18600 тис. грн., за КТКВК
070804 КЕКВ 2240 на суму 0,53000 тис. грн. КЕКВ 2250 на суму 0,64200 тис.
грн., КЕКВ 2274 на суму 1,30100 тис. грн., за КТКВ 070805 КЕКВ 2240 на суму
1,81600 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 0,20000 тис. грн., за КТКВ 070806 КЕКВ
2210 на суму 6,11800 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,69000 тис. грн., КЕКВ
2250 на суму 2,62900 тис. грн. та відповідно збільшити видатки за КТКВК
070201 КЕКВ 2275 на суму 111,80000 тис. грн., за КТКВК 070401 КЕКВ 2111
на суму 5,95000 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 2,15900 тис. грн., за КТКВК
070802 КЕКВ 2111 на суму 2,22500 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,80700 тис.
грн., КЕКВ 2210 на суму 2,65000 тис. грн., за КТКВК 070804 КЕКВ 2111 на
суму 4,31800 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 1,56900 тис. грн., за КТКВК 070805
КЕКВ 2111 на суму 1,68900 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,59900 тис. грн., за
КТКВК 070806 КЕКВ 2111 на суму 3,32300 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
1,20600 тис. грн.;
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки спеціального
фонду за КТКВК 250404 КЕКВ 3132 на суму 3,92500 тис. грн. та відповідно
збільшити КЕКВ 3110 на суму 3,92500 тис. грн.;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за КТКВК 091101 зменшити видатки за КЕКВ 2250 на суму 0,25000 тис.
грн. та відповідно збільшити КЕКВ 2273 на суму 0,25000 тис. грн.;
-комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду за КТКВК 110204

КЕКВ 3110 на суму 2,83000 тис. грн. та відповідно збільшити видатки
загального фонду КЕКВ 2120 на суму 2,83000 тис. грн.;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації зменшити видатки
загального фонду за КТКВК 110201 КЕКВ 2240 на суму 1,69000 тис. грн.,
КЕКВ 2250 на суму 0,05400 тис. грн., за КТКВК 110202 КЕКВ 2111 на суму
1,60600 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,58000 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму
0,29000 тис. грн., за КТКВК 110205 КЕКВ 2250 на суму 0,94600 тис. грн. та
відповідно збільшити видатки КТКВК 110201 КЕКВ 2120 на суму 3,65100 тис.
грн. та КЕКВ 2273 на суму 0,29000 тис. грн., КТКВК 110502 КЕКВ 2111 на
суму 0,81000 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 0,41500 тис. грн.;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації зменшити видатки
бюджету розвитку спеціального фонду за КТКВК 110201 КЕКВ 3132 на суму
2,00000 тис. грн. та відповідно збільшити видатки КЕКВ 2273 на суму 2,00000
тис. грн.;
комунальному
закладу
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВК
091204 КЕКВ 2282 на суму 0,66000 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 1,64000 тис.
грн. та відповідно збільшити КЕКВ 2120 на суму 2,30000 тис. грн.;
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
зменшити видатки за КТКВК 090203 КЕКВ 2730 на суму 0,99200 тис. грн., за
КТКВК 090209 КЕКВ 2730 на суму 0,50289, за КТКВК 090211 КЕКВ 2730 на
суму 3,78480 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,05903 тис. грн., за КТКВК 090214
КЕКВ 2730 на суму 0,03033 тис. грн., та відповідно збільшити за КТКВК
090406 КЕКВ 2730 на суму 3,84383 тис. грн., за КТКВК 170102 КЕКВ 2730 на
суму 1,52522 тис. грн;
- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшити видатки за КТКВК
080101 КЕКВ 2271 на суму 50,02000 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 12,76500 тис.
грн., КЕКВ 2275 на суму 8,40000 тис. грн. та відповідно збільшити видатки за
КЕКВ 2111 на суму 50,02000 тис. грн., КЕКВ 2282 на суму 0,75600 тис. грн.,
КЕКВ 2220 на суму 5,00000 тис. грн., КЕКВ 2230 на суму 15,40900 тис. грн.;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради зменшити
видатки загального фонду за КТКВК 130107 КЕКВ 2120 на суму 3,01869 тис.
грн. КЕКВ 2240 на суму 0,05100 тис. грн. та відповідно збільшити видатки
КЕКВ 2111 на суму 0,28031 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 1,37829 тис. грн.,
КЕКВ 2230 на суму 0,63000 тис. грн., КЕКВ 2250 на суму 0,78109 тис. гривень;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
зменшити видатки загального фонду за КТКВК 080800 КЕКВ 2274 на суму
46,00000 тис. грн., КЕКВ 2230 на суму 0,78338 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму
0,00100 тис. грн., зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
КЕКВ 3132 на суму 22,91130 тис. грн. та відповідно збільшити видатки КЕКВ
2111 на суму 59,69568 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 10,00000 тис. грн.;
Іллінецькій районній раді зменшити видатки за КТКВК 010116 КЕКВ 2111 на
суму 2,300 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 0,02600 тис. грн. та відповідно
збільшити видатки КЕКВ 2120 на суму 2,30000 тис. грн. та КЕКВ 2272 на суму
0,02600 тис. гривень;
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 193,34100 тис. грн.;

- збільшити видатки загального фонду районного бюджету спортивнооздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за КТКВК 130110 КЕКВ
2273 на суму 1,00000 тис. грн., управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації на виконання районної Програми підтримки та
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи за КТКВ 090412 КЕВК 2730 на суму 0,60900 тис. грн.;
- відповідно до укладених договорів, передбачити субвенцію за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 на суму 83,73200 тис. грн. на виплату заробітної плати, в
тому числі: Іллінецькій міській раді на суму 37,35300 тис. грн., сільським
радам: Криштопівській на суму 24,09100 тис. грн., Білківській сільській раді
направити на виплату заробітної плати працівникам Білківської сільської ради у
сумі 11,866 тис. грн. та працівникам будинків культури, клубів у сумі 2,645 тис.
гривень., Росоховатській на суму 7,77700 тис. грн.;
- відповідно до укладеного договору передбачити субвенцію за КТКВК
250380 КЕКВ 3220 на суму 108,00000 тис. грн. на будівництво системи
водовідведення в с. Іллінецьке Іллінецької сільської ради.
2. 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 фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва в міжсесійний період, а саме:
- від 01.12.2015 року №248 «Про зміни до районного бюджету на 2015
рік».
- від 09.12.2015 року №261 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
3. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджет на 2015 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
4. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. 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

