УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №104
6 сесія 7 скликання

26 квітня 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. № 02.5- 1165 від 21.04.2016 року щодо внесення змін до рішення 3
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 №18 «Про районний бюджет на
2016 рік», відповідно ст.23, ст.78 Бюджетного кодексу України, враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку
району
та
підприємництва
від
07.04.2016 року, від 12.04.2016 року та від 25.04.2016 року, протокол шостої
сесії районної ради сьомого скликання від 26.04.2016 року та 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
№18 «Про районний бюджет на 2016 рік» такі зміни:
1.1. За рахунок субвенції, переданої Бабинською, Красненьківською,
Павлівською та Хрінівською сільськими радами, збільшити доходи районного
бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 120,76000 тис. грн. та видатки
за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 - 120,76000 тис. грн., в тому числі: на
фінансування поточних видатків дошкільних навчальних закладів - 78,80000
тис. грн., сільських будинків культури та клубу-бібліотеки - 41,96000 тис.
гривень.
1.2 За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
20,00000 тис. грн. та видатки районній раді на виконання Комплексної
оборонно-правоохоронної програми Іллінецького району на 2016—2020 роки
«Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад», за КТКВК
250344 КЕКВ 2620 на суму 20,00000 тис. грн.;
1.3. За рахунок субвенції, переданої Павлівською сільською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
2,85300 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму 2,85300 тис. грн. на

фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку.
1.4. За рахунок субвенції, переданої Павлівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 40,00000 тис. грн. та видатки КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму
40,00000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 25,00000 тис. грн., КЕКВ 2120 5,50000 тис. грн., КЕКВ 2220 - 4,50000 тис. грн., КЕКВ 2274 - 5,00000 тис. грн.
на фінансування поточних видатків ФАПу с. Павлівка та с. Слобідка.
1.5. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською,
Красненьківською та Павлівською сільськими радами, збільшити доходи
загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
126,37900 тис. грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК
070201 на загальну суму 126,37900 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 10,63800 тис. грн., КЕКВ 2120 - 2,34000 тис. грн. на заробітну плату з
нарахуваннями працівникам кухні Павлівської ЗОШ І-ІІ ст. та Іллінецьких
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, КЕКВ 2230 – 82,98100 тис. грн. на продукти
харчування, КЕКВ 2273 – 21,10500 тис. грн. на оплату електроенергії, КЕКВ
2274 – 9,31500 тис. грн. на оплату природного газу Іллінецьких ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, №2, №3.
1.6. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 25,00000 тис. грн. та видатки КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Іллінецької районної ради за КТКВК
080800 КЕКВ 3132 на суму 25,00000 тис. грн. на фінансування капітального
ремонту ФАПу с. Борисівка.
1.7. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що склався
станом на 01.01.2016 збільшити видатки загального фонду районного бюджету:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, 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), за КТКВК 090412 КЕКВ 2730 на суму 50,00000
тис. грн. для виплати адресної допомоги окремим категоріям громадян та
допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО;
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 на суму
665,00000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 491,80300 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 108,19700 тис. грн. на виплату заробітної плати з
нарахуваннями, КЕКВ 2220 – 25,000 тис. грн. на засоби медичного призначення
КЕКВ 2240 - 40,00000 тис. грн. на проведення обов’язкових профілактичних
медичних оглядів працівників бюджетних установ;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 13,037 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2111 на суму 10,68600 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 2,35100 тис.
грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- відповідно до укладеної угоди передбачити субвенцію до обласного
бюджету на виконання Регіональної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім», за КТКВК 250380 «Інші субвенції»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам управління інших рівнів» на суму
100,00000 тис. грн.;
- районній раді на загальну суму 82,57900 тис. грн., в тому числі: за
КТКВК 250404 КЕКВ 2210 на суму 2,68000 тис. грн. на придбання одежної та
книжної шафи та полки книжної, за КТКВК 010116 КЕКВ 2111 – 65,491 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 14,40800 тис. грн.;
- районній раді на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад» за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 150,00000 тис. грн.;
- районній раді на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
– 2016 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму 40,00000 тис.
грн.;
- районній раді на виконання Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму 190,00000
тис. грн.;
- районній раді 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), за КТКВК 010116 КЕКВ 2240 на суму 92,23700
тис. грн. для проведення поточного ремонту на І поверсі в приміщені,
розташованому за адресою м.Іллінці, вул. Соборна, 25;
- відповідно до укладених угод, передбачити субвенцію за КТКВК 250380
КЕКВ 2620 на суму 345,00000 тис. грн., з них: Леухівській сільській раді на
проведення ремонту харчоблоку в дошкільному навчальному закладі - 25,00000
тис. грн. та ремонту сцени сільського будинку культури - 20,00000 тис. грн.,
Іллінецькій міській раді – 190,00000 тис. грн., Дашівській селищній раді –
100,00000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями для дошкільних
навчальних закладів, Кантелинській сільській раді – 10,00000 тис. грн. для
заміни підлоги харчоблоку, заміни покриття для кухонних столів.
1.8. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що склався
станом на 01.01.2016 збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету:
- відділу освіти райдержадміністрації, на виконання Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки, за
КТКВК 180107 КЕКВ 3142 на суму 924,21800 тис. грн., з них: на капітальні
видатки для Кальницької ЗОШ І-ІІІ ст. – 482,25600 тис. грн., Лисогірської ЗОШ
І-ІІ ст. – 173,65000 тис. грн., Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 177,81200 тис. грн.,
на виготовлення проектно-кошторисної документації Леухівської ЗОШ І-ІІІ ст.
- 4,10000 тис. грн., Купчинецькій ЗОШ І-ІІ ст. - 20,00000 тис. грн., Тягунської
ЗОШ І-ІІ ст. - 24,10000 тис. грн., Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. – 22,30000 тис. грн.,
Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 20,00000 тис. грн., за КТКВК 070401 КЕКВ 3132 на
суму 30,00000 тис. грн. для ремонту внутрішнього туалету центру дитячої та
юнацької творчості м.Іллінці;

- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради на виконання програми Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на
2016-2018 роки, за КТКВК 080800 на суму 80,00000 тис. грн., в тому числі:
КЕКВ 3110 на суму 50,00000 тис. грн. на придбання термографа цифрового –
ТКЦ-1, КЕКВ 3132 на суму 30,00000 тис. грн. (капітальний ремонт автомобіля 20,00000 тис. грн. та ФАПу с. Кальник - 10,00000 тис. грн.);
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 КЕКВ 3110
на суму 15,000 тис. грн. на придбання електрокардіографу;
- районній раді за КТКВК 250404 КЕКВ 3110 - 13,28500 тис. грн. для
придбання ноутбука та принтера;
- районній раді на виконання Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на суму 20,00000
тис. грн.;
- відділу освіти райдержадміністрації КТКВК 070201 КЕКВ 3132 на суму
180,00000 тис. грн. на капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові
Хрінівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 90,00000 тис. грн. та Леухівської ЗОШ – 90,00000
тис. грн.);
- відповідно до укладених договорів між Іллінецькою районною радою та
сільськими радами, на виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2016 рік, передбачена субвенція до сільських
бюджетів за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на загальну суму 274,00000 тис. грн.:
Росоховатській сільській раді - 84,00000 тис. грн., Бабинській сільській раді 100,000 тис. грн., Городоцькій сільській раді - 30,00000 тис. грн. на
співфінансування реалізації проекту ЄС/ПРООН – «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду», Якубівській сільській раді – 30,00000 тис. грн. на
освітлення, Тягунській сільській раді - 30,00000 тис. грн. на капітальний ремонт
сільського будинку культури.
1.9. За рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався станом на
01.01.2016 збільшити видатки загального фонду районного бюджету:
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 на суму
86,80608 тис. грн., з них КЕКВ 2220 - 40,00000 тис. грн. та КЕКВ 2230 46,80608 тис. грн.;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 33,07683 тис. грн., з них
КЕКВ 2220 - 33,00000 тис. грн., КЕКВ 2240 - 0,05263 тис. грн., КЕКВ 2250 0,02055 тис. грн., КЕКВ 2274 - 0,00365 тис. гривень.
1.10. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом
на 01.01.2016 збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету:
- відділу освіти райдержадміністрації на виконання Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки, за
КТКВК 070201 КЕКВ 3110 на суму 1 684,06700 тис. грн., з них: для придбання
шкільних підручників - 72,80000 тис. грн. та придбання шкільних автобусів – 1
611,26700 тис. гривень.
1.11. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:

управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090412 КЕКВ 2730 на суму
0,03100 тис. грн. та збільшити видатки КЕКВ 2240 на суму 0,03100 тис. грн.,
зменшити видатки за КТКВК 090401 КЕКВ 2730 на суму 3,00000 тис. грн. та
збільшити видатки КЕКВ 2240 на суму 3,00000 тис. грн.;
- спортивно оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради зменшити
видатки за КТКВК 130110 КЕКВ 2240 на суму 0,58000 тис. грн. та збільшити
видатки КЕКВ 2800 на суму 0,58000 тис. грн.;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради зменшити
видатки за КТКВК 130107 КЕКВ 2240 на суму 0,58000 тис. грн. та збільшити
видатки КЕКВ 2800 на суму 0,58000 тис. грн.;
- зменшити видатки комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 КЕКВ 2210
на суму 25,68800 тис. грн., та збільшити видатки за КЕКВ 2240 на суму 5,10000
тис. грн., КЕКВ 2273 - 20,00000 тис. грн., КЕКВ 2800 - 0,58800 тис. грн.;
- зменшити видатки Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК
080101 КЕКВ 2274 на суму 4,85800 тис. грн. та збільшити видатки за КЕКВ
2282 на суму 1,95200 тис. грн., КЕКВ 2710 – 2,90600 тис. грн.;
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 230,87600 тис. грн.;
- збільшити видатки комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму
86,96300 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 71,31400 тис. грн., КЕКВ 2120 15,64900 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- збільшити видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК
070801 КЕКВ 2240 на суму 8,98300 тис. грн. на доставку підручників, за
КТКВК 070201 КЕКВ 2210 на суму 21,40000 тис. грн. на придбання сувенірних
подарунків випускникам ЗОШ 2016 року;
- збільшити видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, 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), за КТКВК 090412 на суму 13,53000 тис. грн., з них
КЕКВ 2730 - 13,48200тис. грн., КЕКВ 2240 – 0,04800 тис. грн. (для виплати
матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 4,53000 тис. грн.,
на надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
АТО для компенсації за пільговий проїзд - 9,00000 тис. грн.);
- збільшити видатки спортивно оздоровчому комплексу Іллінецької
районної ради за КТКВК 130110 КЕКВ 2210 на суму 4,00000 тис. грн. на
фарбування лавок на стадіоні «Колос»;
- збільшити видатки громадській організації «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій» 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), за КТКВК 091209 КЕКВ 2610 на суму
71,00000 тис. грн. на фінансову підтримку;

- передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 25,00000
тис. грн. Красненьківській сільській раді на заробітну плату з нарахуваннями
керівнику народного колективу Красненьківського будинку культури.
2. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені розпорядженнями
голови районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва, в міжсесійний період, а саме:
- від 28.03.2016 №59 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
3. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму -3
220,57000 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
4. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму -3 220,57000 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
5. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджет на 2016 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. 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

