УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 73
5 сесія 7 скликання

11 березня 2016 року

Про внесення змін до рішення 3 сесії
районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року
№18 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. від 12.02.2016 року №02.5-404 щодо внесення змін до рішення 3
сесії районної ради 7 скликання від 13.12.2015 року №18 «Про районний
бюджет на 2016 рік», відповідно до ст.ст. 23,78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку району та державної регуляторної політики
від 16.02.2016 року та протокол 5 сесії Іллінецької районної ради 7 скликання
від 11.03.2016 року, керуючись п. 17 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року
№18 «Про районний бюджет на 2016 рік» такі зміни:
1.1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на загальну
суму 3 481,50000 тис. грн., в тому числі за кодами надходжень:
- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
на суму 1 452,38000 тис. грн.;
- по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що
сплачуються податковими агентами» на суму 113,00000 тис. грн.;
- по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 1 828,82000 тис. грн.;
- по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування» на суму 73,20000
тис. грн.;
- по коду 110110900 «Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування
пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України» на суму
14,10000 тис. гривень.
1.2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на загальну
суму 3 433,50000 тис. грн., в тому числі:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110201 на
суму 69,97800 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 52,90000 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 11,63800 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
КЕКВ 2250 на суму 5,44000 тис. грн. на відрядження, за КТКВК 110205 на суму
45,96800 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 30,40000 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 6,68800 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, КЕКВ 2240
на суму 4,00000 тис. грн. на оплату транспортних послуг, КЕКВ 2250 на суму
4,88000 тис. грн. на відрядження;
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
на виконання Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки за
КТКВК 090412 КЕКВ 2730 на суму 2,00000 тис. грн.;
комунальному
закладу
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради за КТКВК 091204 на суму
431,00000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 300,00000 тис. грн., КЕКВ
2120 на суму 66,00000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, КЕКВ
2210 на суму 17,00000 тис. грн. на придбання бланків, запчастин,
дезінфікуючих засобів, КЕКВ 2240 на суму 3,00000 тис. грн. на оплату
програмного забезпечення та інших комунальних послуг, КЕКВ 2272 на суму
2,00000 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 20,00000 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму
23,00000 тис. грн. на оплату енергоносіїв;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за КТКВК 091101 на суму 7,240000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2210
на суму 4,00000 тис. грн. на канцтовари, КЕКВ 2250 на суму 3,24000 тис. грн.
на оплату відряджень;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації на оплату банківських
послуг (по поверненню прибуткового податку в 2015 році) за КТКВК 250404
КЕКВ 2240 на суму 2,35616 тис. грн.;
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за КТКВК
130110 на суму 101,84400 тис., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 32,50000 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 7,60000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
КЕКВ 2272 на суму 1,50000 тис. грн., КЕКВ 2273 5,00000 тис. грн., КЕКВ 2275
на суму 45,00000 тис. грн. на оплату енергоносіїв, КЕКВ 2240 на суму 10,24400
тис. грн. для проведення поточного ремонту та за послуги Державного
реєстратора по перейменуванні вулиці Карла Маркса на Європейську;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 170,00000 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 2111 на суму 81,96700 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 18,03300 тис.
грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ 2220 на суму 40,00000
тис. грн. на медикаменти, КЕКВ 2273 на суму 30,00000 тис. грн. на оплату
енергоносіїв;

- передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 950,00000
тис. грн., в тому числі: Кальницькій сільській раді на суму 150,00000 тис. грн.,
Дашівській селищній раді на суму 150,00000 тис. грн., Іллінецькій міській раді
на суму 650,00000 тис. грн. на фінансування дошкільних навчальних закладів;
- Іллінецькій районній раді за КТКВК 250404 КЕКВ 2240 на суму 3,000
тис. грн. на отримання додаткової статистичної інформації;
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 на суму
1184,71084 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 780,00000 тис. грн.,
КЕКВ 2120 - 220,00000 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями,
КЕКВ 2210 на суму 75,00000 тис. грн. на придбання паливно-мастильних
матеріалів та миючих засобів, КЕКВ 2220 на суму 45,00000 тис. грн. на
медикаменти, КЕКВ 2230 на суму 12,20000 тис. грн. на продукти харчування,
КЕКВ 2240 на суму 47,51084 тис. грн. на проведення бактеріологічних
досліджень, поточного ремонту медичного обладнання, послуг зв’язку, КЕКВ
2250 на суму 5,00000 тис. грн. на оплату відряджень;
- Іллінецькій дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради
за КТКВК 130107 на суму 48,53300 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму
40,52500 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 6,50800 тис. грн. на заробітну плату з
нарахуваннями, КЕКВ 2220 на суму 1,50000 тис. грн. на медикаменти;
- Іллінецькій районній раді за КТКВК 010116 на суму 100,00000 тис. грн., в
тому числі: КЕКВ 2210 на суму 66,07200 тис. грн. на паливно-мастильні
матеріали, запчастини, підписку періодичних видань, КЕКВ 2240 на суму
9,16700 тис. грн. на оплату послуг, КЕКВ 2272 на суму 0,31200 тис. грн., КЕКВ
2273 на суму 2,22100 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 22,22800 тис. грн. на оплату
енергоносіїв;
- збільшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 316,87000 тис. грн.
1.3. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету на загальну суму 48,00000 тис. грн., в тому числі:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110201
КЕКВ 3110 на суму 15,000 тис. грн. на підписку періодичних видань, за КТКВК
110502 КЕКВ 3110 на суму 13,000 тис. грн. на придбання комп’ютерної
техніки;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради за КТКВК 110204 КЕКВ 3132 на суму 20,00000 тис.
для виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт
даху.
1.4. За рахунок субвенції, переданої Городоцькою, Жаданівською,
Іллінецькою, Копіївською, Кальницькою , Криштопівською, Кантелинською,
Тягунською сільськими радами, збільшити доходи загального фонду районного
бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 297,18400 тис. грн. та видатки
за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 297,18400 тис. грн., в тому числі: на
фінансування дошкільних навчальних закладів на суму 224,50800 тис. грн.,
сільських будинків культури, клубів на суму 72,67600 тис. грн.
1.5. За рахунок субвенції, переданої Городоцькою, Іллінецькою,
Копіївською, Кантелинською, Тягунською, Слободищенською сільськими
радами, збільшуються доходи районного бюджету за кодом надходжень

41035000 на суму 50,16000 тис. грн. та видатки відділу освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 на суму 50,16000 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2111 на суму 6,065 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 1,334 тис. грн. на
утримання працівників Іллінецької та Слободищенської ЗОШ І-ІІІ ст., КЕКВ
2230 на суму 33,40100 тис. грн. харчування школярів Городоцької, Іллінецької
ЗОШ І-ІІІ ст., Тягунської, Копіївської ЗОШ І-ІІ ст., КЕКВ 2273 на суму 9,36000
тис. грн. на оплату електроенергії Городоцької, Іллінецької, Кантелинської,
Слободищенської ЗОШ І-ІІІ ст., Тягунської ЗОШ І-ІІ ст.
1.6. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшуються доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на
суму 14,300 тис. грн. та видатки КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 14,300 тис. грн.,
в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 11,720 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 2,580
тис. грн. на утримання працівника ФАПу с. Борисівка.
1.7. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою, Кантелинською
сільськими радами, збільшуються доходи районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 8,78648 тис. грн. та видатки управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ
2240 на суму 0,06950 тис. грн., КЕКВ 2730 на суму 8,71698 тис. грн. на
фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку.
1.8. За рахунок субвенції, переданої Тягунською сільською радою,
збільшуються доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 63,84300 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380
КЕКВ 3220 на суму 63,84300 тис. грн. на фінансування капітальних видатків
сільського будинку культури.
2. Надати право органам місцевого самоврядування району на
використання коштів субвенцій з районного бюджету наданих у 2015 році, які
були не повернуті станом на 31 грудня 2015 року, за умови планування та
використання їх за цільовим призначенням минулого року в поточному
бюджетному періоді.
3. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 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 13.01.2016 року №3 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 25.01.2016 року №5 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
- від 17.02.2016 року №19 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 25.02.2016 року №28 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».

4. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
48,00000 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
5. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 48,00000 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
6. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджет на 2016 рік згідно із пунктом 1 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

