УКРАЇНА
СОКИРЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«££_», ■ic.n æ ic 2018 р.
Про уточнення районного
бюджету на 2018 рік

Керуючись пунктом 2 статті 18, статтею 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», частиною 7 статті 55, частиною 2 статті 61
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», фінансовому управлінню районної державної
адміністрації внести зміни до розпису доходів, видатків, фінансування
загального та спеціального фондів районного бюджету:
1.
За підсумками виконання загального фонду районного бюджету
січень-лютий 2018 року провести зміни до помісячного розпису планових
показників доходів.
2. Відповідно до рішення 36 сесії Сокирянської міської ради від
02 лютого 2018 року №433/36-18 «Про внесення змін до міського бюджету на
2018 рік» збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму
839800 (вісімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот) гривень, у тому числі:
-'по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 14800
(чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень.
- по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» у сумі 825000
(вісімсот двадцять п’ять тисяч) гривень, передбачених у формулі освітньої
субвенції на 2018 на оплату праці педагогічним працівникам вечірньої (змінної)
школи-загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ
ступенів при
Сокирянській ВК №67.
3.
Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на су
839800 (вісімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот) гривень, у тому числі:
3.1.
Відділу освіти молоді та спорту районної державної адміністраці
КПКВ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними)
школами», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 825000 (вісімсот двадцять
п’ять тисяч) гривень на оплату праці педагогічним працівникам вечірньої

(змінної) школи-загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів при
Сокирянській виправній колонії №67.
3.2. Центру первинної медико-санітарної допомоги по КПКВ 0212111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на
суму 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень на придбання медпрепаратів для
хворого Дем'янчука.
3.3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
по КПКВ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»,
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму '6000 ( шість тисяч) гривень на
фінансову підтримку статутної діяльності районної Спілки ветеранів
Афганістану.
4. Відповідно до рішення виконавчого комітету Олексіїівської сільської
ради від 21 лютого 2018 року №09 «Про внесення змін до сільського бюджету
на 2018 рік» збільшити доходи загального фонду районного бюджету по КДК
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 10000 (десять тисяч)
гривень.
5. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації по КПКВ 0813242 «Інші
заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2000
«Поточні видатки» на суму 10000 (десять тисяч) гривень на реалізацію заходів
Програми матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації на 2018-2020 роки.
6. Відповідно до рішення 33 сесії Василівської сільської ради VII
скликання від 23 лютого 2018 року №15/33-18 «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2018 рік» збільшити доходи загального фонду
районного бюджету по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
суму 18505 (вісімнадцять тисяч п’ятсот п’ять) гривень.
7. Збільшити видатки загального фонду:
7.1. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»
на суму 14090 (чотирнадцять тисяч дев’яносто) гривень на ремонт комп’ютера
та придбання меблів для дошкільного навчального закладу «Суничка».
7.2. Центру первинної медико-санітарної допомоги по КПКВ 0212111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на
суму 1715 (одна тисяча сімсот п'ятнадцять) гривень на придбання роутера та
підключення до мережі «Інтернет» ФАПу села Василівка.
8. Відповідно до рішення 19 сесії Романковецької сільської ради VII
скликання від 23 лютого 2018 року №02/19-2018 «Про уточнення сільського
бюджету на 2018 рік» збільшити доходи загального фонду районного бюджету
по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого {.бюджету» на суму 400000
(чотириста тисяч) гривень.

9. Збільшити видатки загального фонду на суму 200000 (двісті тисяч)
гривень, в тому числі:
9.1. Центру первинної медико-санітарної допомоги по КПКВ 0212111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на
суму 190000 (сто дев’яносто тисяч) гривень на поточний ремонт приміщення
Романковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
9.2. Центральній районній лікарні по КПКВ 0212010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 10000
(десять тисяч) гривень на придбання хімреактивів.
10. Збільшити профіцит загального та дефіцит спеціального фондів за
рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету
розвитку) на суму 200000 (двісті тисяч) гривень.
11. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) відділу
освіти молоді та спорту районної державної адміністрації по КПКВ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»
на суму 200000 (двісті тисяч) гривень на проведення капітального ремонту
покрівлі Романковецької гімназії.
12. Відповідно до рішення 19 сесії Шебутинецької сільської ради VII
скликання від 26 лютого 2018 року №02/19-18 «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2018 рік» збільшити доходи загального фонду
районного бюджету по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
суму 12000 (дванадцять тисяч) гривень.
13. Збільшити видатки загального фонду Центру первинної медикосанітарної допомоги по КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 2000 (дві тисячі) гривень на
підключення до мережі «Інтернет» Шебутинецької амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
14. Збільшити профіцит загального та дефіцит спеціального фондів за
рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету
розвитку) на суму 10000 (десять тисяч) гривень.
15. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) Центру
первинної медико-санітарної допомоги по КПКВ 0212111 «Первинна медична
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 10000 (десять
тисяч) гривень на придбання комп'ютерної техніки для Шебутинецької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
16. Збільшити доходи і видатки спеціального фонду бюджетним
установам:
; 16.1. Територіальному центру соціального "обслуговування (надання
соціальних послуг) по КДК 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»
на суму 475 (чотириста сімдесят п’ять) гривень та видатки по КПКВ 0813104

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на зазначену суму.
16.2. Центральній районній лікарні збільшити доходи по КДК 25020100
«Благодійні внески, гранти та дарунки» на суму 3079 (три тисячі сімдесят
дев'ять) гривень та видатки по КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на зазначену суму.
16.3. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
збільшити доходи по КДК 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» на
суму 15966 (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість) гривень та видати по:
- КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2000 «Поточні
видатки» на суму 969 (дев’ятсот шістдесят дев'ять) гривень;
- КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ
2000 «Поточні видатки» на суму 14997 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот
дев’яносто сім) гривень.
16.4. Районній державній адміністрації збільшити доходи по коду
25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання
цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження земельних ділянок та
розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у
приватній власності фізичних або юридичних осіб» на суму 244996 (двісті
сорок чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто шість) гривень та видатки по КПКВ
0310180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВ 2000
«Поточні видатки» на суму 244996 (двісті сорок чотири тисячі дев’ятсот
дев’яносто шість) гривень, відповідно до договору райдержадміністрації на
фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок (їх частин), які
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб
чи мотивів суспільної необхідності від 23.03.2017 №2803-2017-8/3.
,
17. Винести дане питання на розгляд чергової сесії районної ради.
18. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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