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УКРАЇНА
ПЕРВОМАЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

   від   19 грудня  2014  року   № 4                   ХХХІ  сесія  шостого скликання

Про внесення змін до районного
бюджету Первомайського  району
на 2014 рік

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27.03.2014 №1165-VII, статті 78, 101 Бюджетного кодексу України,  заслухавши і обговоривши інформацію начальника фінансового управління Маренчук О.Г. про внесення змін  до районного бюджету Первомайського району на 2014 рік, районна рада 

ВИРІШИЛА:
  
1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління       Маренчук О.Г.  щодо необхідності внесення   змін до районного бюджету Первомайського району на 2014 рік.

2.Внести  зміни  в доходні джерела районного бюджету ( додаток 1):

2.1 збільшити надходження до загального фонду районного бюджету:
- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (ККД 11010200) на суму – 7,0 тис. гривень;
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (ККД 11010400) на суму -  2164,0 тис. гривень;
- інші надходження (ККД 21080500) на суму – 1,5 тис. гривень;
- інші надходження (ККД 24060300) на суму – 28,1 тис. гривень;
- обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (ККД 41020600) на суму 563,6 тис. гривень.

2.2 зменшити надходження до загального фонду районного бюджету:
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (ККД 11010100) на суму – 2165,0 тис. гривень;
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (ККД 11010500) на суму – 35,6 тис. гривень;
- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (ККД 41030600) на суму 1100 тис. гривень;
- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  (ККД 41030800) на суму 200 тис. гривень;

3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 119006,762 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 3573,279  тис. гривень.

4.  Внести такі зміни у видаткову частину районного бюджету ( додаток 2);

4.1 Збільшити видатки загального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів:

4.1.1 Районній раді на виконання програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (КТКВК 120201) в сумі 10,0 тис.гривень;

4.1.2 Райдержадміністрації  в сумі 439,6 тис.гривень:
- лікарні (КТКВК 080101) в сумі 439,6 тис.гривень на заробітну плату за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 401,6 тисгривень; 

4.1.3 Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 11,25 тис.гривень:
- на позашкільні заклади освіти (КТКВК 070401) в сумі 1,23 тис.грн.;
- групи  централізованого господарського обслуговування (КТКВК 070805) в сумі 10,020 тис.грн.;

4.1.4 Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на 1071,480 тис.гривень 26 коп.:
- на пільги громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана  з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090207) в сумі 4,0 тис. гривень;
- на пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "і " частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України " Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива (КТКВК 090211) в сумі 0,534 тис.гривень 16 коп.;
- на пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку (КТКВК 090214) в сумі 0,521 тис.гривень;
- на пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216) в сумі 6,160 тис.гривень 19 коп.;
- на допомогу при народжені дитини (КТКВК 090304) в сумі 525,0 тис.гривень;
- на допомогу на дітей одиноким матерям (КТКВК 090306) в сумі 20,0 тис.гривень;
- на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям (КТКВК 090401) в сумі 510,0 тис.гривень;
- на утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) в сумі 0,618 тис.гривень в частині збільшення обсягів на заробітну плату;
- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205) в сумі 2,315 тис.гривень;
- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТКВК 170302) в сумі 2,331 тис.гривень 91 коп.;

4.1.5 Сектору культури райдержадміністрації в сумі 2,390 тис.гривень, з них:
- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204) в сумі 1,48 тис.гривень;
- школи естетичного виховання (КТКВК 110205) в сумі 0,78 тис.гривень;
- інші заходи і заклади в галузі культури (централізована бухгалтерія) (КТКВК 110502) в сумі  0,13 тис.гривень;

      4.1.6 Фінансовому управлінню райдержадміністрації в сумі 162,0 тис.гривень:
- по обсягу додатковій дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (ККД 41020600) (додаток 9);

      4.2 Зменшити  видатки загального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів:

4.2.1 Районній раді в сумі 0,014 тис.гривень на виконання програми підтримки  демократичних засад органів місцевого самоврядування (КТКВК 110502);



4.2.2 Райдержадміністрації  в сумі 253,892 тис.гривень:
- лікарні (КТКВК 080101) в сумі 214,227 тис.гривень,; 
- центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КТКВК 080800) в сумі 38,0 тис.гривень;
- на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (районна цільова  соціальна програма розвитку цивільного захисту Первомайського району) (КТКВК 210105) в сумі 0,019 тис.гривень;
- на місцеву пожежну охорону (районна цільова  соціальна програма розвитку цивільного захисту Первомайського району) (КТКВК 060702) в сумі 0,427 тис.гривень;
- на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 091108) в сумі 0,235 тис.гривень;
- на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) (КТКВК 130202) в сумі 0,013 тис.гривень;
- інші видатки (програма збереження архівних фондів  в частині утримання трудових архівів) (КТКВК 250404) в сумі 0,103 тис.гривень;
- інші видатки (програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування) (КТКВК 250404) в сумі 0,868 тис.гривень;

4.2.3 Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 40,18 тис.гривень:
- на загальноосвітні школи (КТКВК 070201) в сумі 35,03 тис.гривень;
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти (КТКВК 070802) в сумі 3,230 тис.гривень;
- централізовані бухгалтерії (КТКВК 070804) в сумі 1,920 тис.гривень; 

4.2.4 Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на 2373,365 тис. гривень 26 коп.:
- на пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,  які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090201) в сумі 67,4 тис. гривень;
- на пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090204) в сумі 9,4 тис. гривень;
- на пільги громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана  з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива (КТКВК 090208) в сумі 0,298 тис. гривень 06 коп.;
- на пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "і " частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України " Про освіту" на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням (КТКВК 090210) в сумі 58,1 тис. гривень;
- на пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090215) в сумі 16,850 тис.гривень;
- на допомогу на догляд за дитиною віком до 3 років (КТКВК 090303) в сумі 1700,0 тис.гривень;
- на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВК 090305) в сумі 200,0 тис.гривень;
- на тимчасову державну допомогу дітям (КТКВК 090307) в сумі 55,0 тис.гривень;
- на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВК 090405) в сумі 43,250 тис.гривень;
- на субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 090406) в сумі 6,396 тис.гривень 29 коп.;
- на компенсацію населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води (КТКВК 090407) в сумі 9,0 тис.гривень;
- на утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) в сумі 0,618 тис. гривень в частині зменшення обсягів на енергоносії;
- на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам (КТКВК 091300) в сумі 200,0 тис.гривень;
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТКВК 170302) в сумі 2,852 тис.гривень 91 коп.;  
- на інші видатки на соціальний захист населення  (програма «Турбота»)  (КТКВК 090412) в сумі 1,517 тис.гривень;
- на інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (програма «Турбота») (КТКВК 090416) в сумі 0,5 тис.гривень;
- на пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (програма «Безбар»єрна Первомайщина»)  (КТКВК 091207) в сумі 2,105 тис.гривень;
- на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (програма «Турбота») (КТКВК 091209) в сумі 0,078 тис.гривень;

4.2.5 Сектору культури райдержадміністрації в сумі 6,511 тис.гривень, з них:
- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204) в сумі 1,48 тис.гривень;
- бібліотеки (КТКВК 110201) в сумі 0,910 тис.гривень;
- інші заходи і заклади в галузі культури (програма "Моя Первомайщина: свята і будні",  програма патріотичного виховання населення в Первомайському районі) (КТКВК 110502) в сумі 4,121 тис.гривень.

4.3 Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів:

4.3.1 Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 28,93 тис.гривень, з них на виготовлення проекто-кошторисної  документації на ремонт загальноосвітніх шкіл 23,430 тис.гривень, на придбання вимикача автоматичного 5,5 тис.гривень  (додаток 6,7).

5. Затвердити зміни та внести доповнення  до бюджетних призначень  головних розпорядників коштів районного бюджету на   2014 рік, які виникли в процесі виконання бюджету поточного року, відповідно до пунктів 12 рішення районної ради від 29 січня 2014 року  № 4 «Про районний бюджет Первомайського району на 2014 рік». 

6. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 119656,308 тис. гривень, спеціального фонду бюджету в сумі 4296,783 тис. гривень (додатки 3, 4). 

7. Затвердити зміни   джерела фінансування видатків районного бюджету райдержадміністрації для районної лікарні в сумі 401,6 тис.гривень:
	7.1 зменшити видатки за рахунок вільного залишку районного бюджету;
	7.2 збільшити видатки за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам.

8. Затвердити розподіл збільшити видатки за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам в сумі 563,6 тис.гривень на 2014 рік (додаток 9);

9. Затвердити загальний фонд районного бюджету із дефіцитом у сумі 649,546 тис.гривень джерелом покриття якого визначити: 
- залучення вільного залишку коштів на початку року  (БКФБ 208100) у сумі 1328,087 тис. гривень 86 коп.(додаток 5);
- погашення  середньострокової позики (що отримана в 2013 році) за рахунок коштів вільного залишку районного бюджету на початок року в сумі    -234,045 тис.грн. 86 коп.;
- кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  -444,496 тис. гривень (додаток 5)

10. Затвердити спеціальний фонд районного бюджету із дефіцитом у сумі 723,504 тис.гривень, джерелом покриття якого визначити: 
- залучення залишку коштів на початку року  (БКФБ 208100) у сумі 279,008 тис. гривень ;
- кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  444,496 тис. гривень (додаток 5)

11. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету розвитку районного  бюджету в сумі 599,296 тис. гривень (додатки 2,3,6).

12. Затвердити уточнений перелік об'єктів, що фінансуються у 2014 році з бюджету розвитку районного бюджету (додаток 6). 

13. Затвердити у складі видатків загального фонду районного бюджету кошти на реалізацію  районних галузевих програм на загальну суму 2120,516 тис. гривень,із них  обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1541,22 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 579,296 тис. гривень. (додаток 8).

14. На виконання висновка департаменту фінансів облдержадміністрації від 03.12.2014  № 022-29/3529 щодо результатів перевірки рішення районної ради від 21 листопада 2014 року № 4 «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2014 рік» внести зміни в додаток  3.1.

15. Додатки № 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності.
             

Голова районної ради  						Л.А.Цвігун


