УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05 липня 2017 року___

Бершадь

№

326

_

Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
Відповідно до статей 23, 77, 93,101 Бюджетного кодексу України, пункту
19 рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» внести зміни до районного бюджету на 2017 рік:
1. Збільшити доходи районного бюджету.
1.1 Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.06.2017
№ 405 збільшити доходи загального фонду за ККД 41036100 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, визначених абзацами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових
умов» на суму 547197 грн.
1.2 Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.06.2017
№ 451 збільшити доходи спеціального фонду за ККД 41035000 «Інші субвенції» на суму 510000 грн. для переможців 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад за екологічним напрямком.
1.3 Згідно розпорядження облдержадміністрації від 30.06.2017року №451
збільшити доходи загального фонду за ККД 41035000 «Інші субвенції» на суму
54836грн.
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2. Збільшити видатки районного бюджету головному розпоряднику коштів – управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації:
2.1 видатки спеціального фонду бюджету розвитку за ТПКВКМБ 1513250
«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» на суму 547197 грн.;
2.2 поточні видатки загального фонду районного бюджету за ТПКВКМБ
1513035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму 54836 грн. згідно з розпорядженням
голови облдержадміністрації від 30.06.2017 № 451.
Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
547197 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму
547197 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету головному
розпоряднику коштів – відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації за ТПКВКМБ 7700 «Інші природоохоронні заходи» по КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» на суму 70000 грн. та по
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 70000 грн.
переможцям 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад за екологічним напрямком.
4. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню райдержадміністрації за
ТПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» на суму 370000 грн. сільським радам - переможцям 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад
за екологічним напрямком, в тому числі по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на суму 40000 грн. та по КЕКВ
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3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на
суму 330000 грн.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Л.Мазур) внести зміни
до додатків 1, 2 та 3 до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня
2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» згідно з додатками 1-5 до цього
розпорядження та розпису районного бюджету.
6. Розпорядження підлягає затвердженню сесією районної ради.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації
Мазур Л.Й.
Начальник відділу діловодства,
контролю документів та роботи
із зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації
Зеленецька Т.П.

В. Ольшевський

_____________

___________

(підпис)

(дата)

_____________

___________

(підпис)

Завідувач сектору
юридичного забезпечення
апарату райдержадміністрації
Саковський Д.І.

_____________
(підпис)

(дата)

___________
(дата)

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
05 липня 2017 року №

326 _

Зміни до додатка 1 «Доходи районного бюджету на 2017 рік»
до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту
1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ
групи, визначених абзацами 11 – 14 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус ве41036100
теранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та осіб, які втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Всього

Загальний
фонд

1 112 033
1 112 033
1 112 033

602 033
602 033
602 033

547 197

547 197

грн.
Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку
510 000
0
510 000
510 000
0

2
41035000 Інші субвенції

564 836

54 836

510 000

0

в тому числі:
для переможців 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад за екологічним напрямком

510 000

на компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

54 836

54 836

1 112 033

602 033

Всього доходів

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

510 000

510 000

В. Ольшевський

0

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
05 липня 2017 року №

326 _ _

Фінансування районного бюджету на 2017 рік
(грн.)
Код

200000

Найменування
згідно з класифікацією
фінансування бюджету
Всього за типом кредитора
Внутрішнє фінансування

Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку

Всього

Загальний фонд

0

-547 197

547 197

547 197

0

-547 197

547 197

547 197

0

-547 197

547 197

547 197

4 011 505
4 011 505

3 757 796
3 757 796

253 709
253 709

0

-547 197

547 197

547 197

0

-547 197

547 197

547 197

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів
208000
208100
208200
208400

На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Загальне фінансування

2

600000
602000
602100
602200

602400

Всього за типом боргового зобов’язання

0

-547 197

547 197

547 197

Фінансування за активними операціями

0

-547 197

547 197

547 197

0

-547 197

547 197

547 197

4 011 505
4 011 505

3 757 796
3 757 796

253 709
253 709

0

-547 197

547 197

Зміна обсягів готівкових коштів
На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

547 197

В. Ольшевський

Додаток 3
до розпорядження голови
райдержадміністрації
05 липня 2017 року №

326 _

Зміни до додатка 2 «Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік»
до рішення 8 сесії 7 скликання від 15.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»
(грн.)

1000000

1010000

1017600

7600

1017700

7700

0540

Відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
Відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
Охорона навколишнього
природного середовища та
ядерна безпека
Інші природоохоронні заходи
переможцям 14-го обласного
конкурсу проектів розвитку
територіальних громад за
екологічним напрямком

бюджет розвитку

з них
видатки розвитку

Всього

комунальні послуги
та енергоносії

видатки
споживання

Разом

з них

оплата праці

Всього

видатки розвитку

Код
ФКВК
Б3

з них
комунальні послуги
та енергоносії

Код
ТПКВ
КМБ /
ТКВК
БМС2

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

Спеціальний фонд
видатки споживання

Загальний фонд
Код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

оплата праці

Код
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевих бюджетів1

Разом

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

140000

2
1500000

1510000
1513000
1513200

1513250

3000
3200

3250

1060

Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації
Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Соціальний захист ветеранів
війни та праці
Грошова компенсація за належні
для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1
статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини
другої статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту",
та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення житлових умов

54 836

54 836

547 197

547 197

547 197

602 033

54 836

54 836

547 197

547 197

547 197

602 033

54 836

54 836

547 197

547 197

547 197

602 033

54 836

54 836

547 197

547 197

547 197

602 033

547 197

547 197

547 197

547 197

1513030

3030

1030

Надання пільг з оплати послуг
зв"язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім
пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення
продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу, на побутові

54 836

54 836

54 836

3

1513035

170302

3035

1070

7600000
7618000
7618800

8000
250380

8800

0180

потреби, твердого та рідкого
пічного побутового палива,
послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян
Разом видатки
Фінансове управління райдержадміністрації
Видатки, не віднесені до основних груп
Інші субвенції
сільським бюджетам - переможцям 14-го обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад за екологічним напрямком
Всього видатків

54 836

54 836

54 836

54 836

54 836

54 836

54 836
547 197

547 197

547 197

602 033

510 000

40 000

330 000

370 000

510 000

40 000

330 000

370 000

1 057 197

40 000

877197

547 197

1 112 033

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В. Ольшевський

Додаток 4
до розпорядження голови
райдержадміністрації
05 липня 2017 року №

326 _

15
1513250

3250

1060

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації
Грошова компенсація за належні
для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті
10, а також для осіб з інвалідністю
I - II групи, визначених абзацами
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії, ка-

Назва об’єктів
відповідно до
проектнокошторисної
документації
тощо
Загальний обсяг фінансування будівництва

Код ФКВКБ4

Код програм- Код тимчасоної класифівої класифікації видатків кації видатків
та кредитута кредитування місце-2 вання місцевих бюджетів вого бюджету

Код
ТПКВКМБ 3/
ТКВКБМС

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Відсоток завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні
роки

Разом видатків на
поточний
рік
547 197
547 197

ліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, та
потребують поліпшення житлових
умов
Всього

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

547 197

В. Ольшевський
Додаток 5
до розпорядження голови
райдержадміністрації
05 липня 2017 року №

326 _

Зміни до додатка 3 «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік»
до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»
Спеціальний фонд
Інша субвенція
Код
бюджету

0520482400
0520482800
0520483400

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної одиниці

Красносілка
Лісниче
М"якохід
Разом по сільських бюджетах

ВСЬОГО

сільським бюджетам - переможцям 14-го
обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад за екологічним напрямком

200 000
130 000
40 000
370 000

200 000
130 000
40 000
370 000

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В. Ольшевський

