УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05 січня 2017 року___

Бершадь

№

3

_

Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
Відповідно до статей 23, 77, 101 Бюджетного кодексу України, пункту 19
рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та Закону України «Про Державний бюджет України
на 2017 рік» внести зміни до районного бюджету на 2017 рік:
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України:
1. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету на суму
20231000грн., в тому числі:
1.1. За ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
на суму 2724000грн.
1.2. За ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 1020000грн.
1.3. За ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування» на суму 78000грн.
1.4. За ККД 41020100 «Базова дотація» на суму 1940400грн.
1.5. За ККД 41020200 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я» на суму 1765500грн.
1.6. За ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 8416300грн.
1.7. За ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 4286800грн.
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2. Зменшити поточні видатки загального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів – райдержадміністрації на суму 4839337грн., а саме:
2.1. За КТКВК 080800 «Первинна медична допомога населенню» на суму
2044337грн.
2.2. За КТКВК 080101 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» на суму 2795000грн.
3. Зменшити поточні видатки загального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК
070201 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітними навчальними
закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму
12210513грн., в тому числі на оплату праці в сумі 7250259грн. та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 3340302грн.
4. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету головному
розпоряднику коштів – фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму
3181150грн., а саме:
4.1. За КТКВК 250102 «Резервний фонд» на суму 1000000грн.
4.2. За КТКВК 250380 «Інші субвенції» на суму 2181150грн.
5. Здійснити перерозподіл видатків районного бюджету головному розпоряднику коштів – райдержадміністрації:
5.1. За КТКВК 080800 «Первинна медична допомога населенню» збільшити поточні видатки загального фонду за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на
суму 21141276грн. за рахунок зменшення видатків на оплату праці в сумі
15500100грн., на оплату комунальних послуг в сумі 1305050грн. та інших поточних видатків в сумі 4336126грн.; збільшити поточні видатки спеціального фонду за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 34726грн. за рахунок зменшення інших поточних видатків в сумі 34726грн.
5.2. За КТКВК 080101 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» збільшити поточні видатки загального фонду за КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на суму 35530508грн. за рахунок зменшення видатків на
оплату праці в сумі 23457022грн., на оплату комунальних послуг в сумі
3745478грн. та інших поточних видатків в сумі 8328008грн.; збільшити поточні
видатки спеціального фонду за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму
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542323грн. за рахунок зменшення видатків на оплату праці в сумі 314827грн.,
на оплату комунальних послуг в сумі 17649грн. та інших поточних видатків в
сумі 209847грн.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Л.Мазур) внести зміни
в додаток 1, 2, 3 до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня
2016 року ”Про районний бюджет на 2017 рік” згідно з додатками 1-3 до цього
розпорядження та розпису районного бюджету.
7. Розпорядження підлягає затвердженню сесією районної ради.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації згідно розподілу обов’язків.

Голова районної
державної адміністрації
Перший заступник голови
райдержадміністрації
Ольшевський В.Е.
Керівник апарату
райдержадміністрації
Гресько Т.М.

І. Стефанцов

_____________

___________

(підпис)

(дата)

_____________
(підпис)

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації
Мазур Л.Й.
Начальник відділу діловодства,
контролю документів та роботи
із зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації
Зеленецька Т.П.
Головний спеціаліст сектору
юридичного забезпечення
апарату райдержадміністрації
Погребняк О.С.

___________
(дата)

_____________

___________

(підпис)

(дата)

_____________

___________

(підпис)

(дата)

_____________
(підпис)

___________
(дата)

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 05 січня 2017 року №

3 _

Уточнені показники доходів районного бюджету на 2017 рік
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, по11000000
датки на збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть11010100 ся податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть11010400 ся податковими агентами, із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть11010500 ся фізичними особами за результатами річного
декларування
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

-3 822 000

-3 822 000

0

0

-3 822 000

3 822 000

0

0

-3 822 000

-3 822 000

0

0

-2 724 000

-2 724 000

-1 020 000

-1 020 000

-78 000

-78 000

-16 409 000
-16 409 000
-3 705 900

-16 409 000
-16 409 000
-3 705 900

0
0
0

0
0
0

2
41020100 Базова дотація

-1 940 400

-1 940 400

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з
41020200
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

-1 765 500

-1 765 500

-12 703 100

-12 703 100

-8 416 300

-8 416 300

-4 286 800

-4 286 800

-20 231 000

-20 231 000

41030000 Субвенції
Освітня субвенція з державного бюджету місце41033900
вим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету міс41034200
цевим бюджетам
Всього доходів

Керівник апарату районної
державної адміністрації

0

0

0

0

Т.Гресько

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 05 січня 2017 року №

3 _

Уточнений розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік
(грн.)

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з
них

0300000

Райдержадміністрація

-4 839 337

-4 839 337

-38 957 122

-5 050 528

-314 827

-17 649

-4 839 337

0310000

Райдержадміністрація

-4 839 337

-4 839 337

-38 957 122

-5 050 528

-314 827

-17 649

-4 839 337

Охорона здоров"я

-4 839 337

-4 839 337

-38 957 122

-5 050 528

-314 827

-17 649

-4 839 337

0312000

2000

Всього

видатки
споживання

оплата
праці

з них
видатки розвитку

з них

оплата праці

Код
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму
видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

видатки розвитку

Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС2

Спеціальний фонд
видатки споживання

Загальний фонд

комунальні послуги та енергоносії

Код
програмної класифікації
видатків
та кредитування
місцевих
бюджетів1

Код
тимчасової
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Всього

Разом

0312180

080800

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

-2 044 337

-2 044 337

-15 500 100

-1 305 050

0312010

080101

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

-2 795 000

-2 795 000

-23 457 022

-3 745 478

1000000

Відділ освіти райдержадміністрації

-12 210 513

-12 210 513

-7 250 259

-3 340 302

-12 210 513

1010000

Відділ освіти райдержадміністрації

-12 210 513

-12 210 513

-7 250 259

-3 340 302

-12 210 513

Освіта

-12 210 513

-12 210 513

-7 250 259

-3 340 302

-12 210 513

1011000

1000

-2 044 337

-314 827

-17 649

-2 795 000

2

1011020

070201

1020

0921

7600000
7618000

8000

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітними навчальними
закладами (в тому числі школоюдитячим садком, інтернатом при
школі) спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

-12 210 513

-12 210 513

-7 250 259

-3 340 302

Разом видатки

-17 049 850

-17 049 850

-46 207 381

-8 390 830

Фінансове управління райдержадміністрації

-3 181 150

-2 181 150

-3 181 150

Видатки, не віднесені до основних
груп

-3 181 150

-2 181 150

-3 181 150

7618010

250102

8010

0133

Резервний фонд

-1 000 000

7618800

250380

8800

0180

Інші субвенції

-2 181 150

-2 181 150

-20 231 000

-19 231 000

Всього видатків

Керівник апарату районної
державної адміністрації

-12 210 513

-314 827

-17 649

-17 049 850

-1 000 000
-2 181 150

-46 207 381

-8 390 830

-314 827

-17 649

Т.Гресько

-20 231 000

Додаток 3
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 05 січня 2017 року №

3 _

Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
(грн.)

Інша субвенція з районного бюджету

Код бюджету

0520481600
0520486400

Назва місцевого
бюджету адміністративнотериторіальної
одиниці

Інша субвенція спеціального фонду на:

Інша субвенція загального фонду на:
здійснення поточних видатків на
утримання дошкільних навчальних закладів на
2017 рік

здійснення
поточних видатків на
утримання бібліотек на
2017 рік

здійснення поточних видатків на утримання будинків культури,
клубів на 2017
рік

Джулинка

-1 472 000

-59 130

-137 970

Чернятка

-432 400

-23 895

-55 755

-1 669 100
-512 050

-1 904 400

-83 025

-193 725

-2 181 150

Разом по сільських та міському бюджетах
Керівник апарату районної
державної адміністрації

Всього
субвенцій з
районного
бюджету

проведення нормативно-грошової оцінки
земельної ділянки

Т.Гресько

