ПРОЄКТ
(підготовлений Веселинівською 
райдержадміністрацією)


Р І Ш Е Н Н Я


від " "           2020 року                    Веселинове                                               №     


 
Про  внесення  змін до районного                                    
бюджету Веселинівського району                                   
на  2020 рік

14306200000
(код бюджету)


Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 та статті 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Михайлової В.І. щодо необхідності внесення змін до районного бюджету Веселинівського району на 2020 рік, районна рада 

ВИРІШИЛА:

        1. Взяти до відома інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Михайлової В.І. щодо необхідності внесення змін до районного бюджету Веселинівського району на 2020 рік.
                  
        2. Внести зміни в дохідні джерела загального фонду районного бюджету:

        2.1. Відповідно до рішення  Покровської сільської ради   від 16 жовтня 2020 року № 4 „Про внесення змін до сільського  бюджету Покровської сільської ради на 2020 рік”, 

        зменшити обсяг субвенції з сільського бюджету Покровської сільської ради районному бюджету Веселинівського району на придбання предметів і матеріалів та оплату робіт за ремонт даху Покровської ЗОШ I-III ступенів (КБКД 41053900) на суму     156 000 гривень,

        затвердити субвенцію з сільського бюджету Покровської сільської ради районному бюджету Веселинівського району на оплату передпроєктних робіт на капітальний ремонт даху їдальні Покровської ЗОШ I-III ступенів (КБКД 41053900) у сумі   156 000 гривень.
        
        2.2. Відповідно до рішення  Кубряцької сільської ради   від 16 жовтня 2020 року № 1 „Про внесення змін до сільського  бюджету Кубряцької сільської ради на 2020 рік”,

         збільшити обсяг субвенції з сільського бюджету Кубряцької сільської ради районному бюджету Веселинівського району на покращення матеріально-технічної бази закладам загальної середньої освіти Веселинівського району (КБКД 41053900)  на суму   5 000 гривень,

затвердити субвенцію з сільського бюджету Кубряцької сільської ради районному бюджету Веселинівського району на  придбання дров для Кубряцької ЗОШ I-III ступенів (КБКД 41053900) у сумі 15 000 гривень.

         2.3. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 467-р „Про перерозподіл видатків та міжбюджетного трансферту обласного бюджету на 2020 рік”, збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету на надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників бойових  дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України (КБКД 41053900) на суму 6 666  гривень.

       2.4. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 469-р „Про перерозподіл обсягу субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на  2020 рік”, зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані (КБКД 41053900) на суму 2 600  гривень.

        2.5. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 482-р „Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році”, збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400) на суму 135 280  гривень.

        3. Внести зміни у видаткову частину загального фонду районного бюджету (додаток 3а): 

        3.1. Зменшити обсяг видатків із загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів: 
 
        3.1.1. Райдержадміністрації                                          на суму 131 697  гривень,
у тому числі:

а) видатки на фінансування заходів районної 
Програми соціального і  економічного розвитку
Веселинівського району на 2018-2020 роки,
зокрема:
на заходи по мобілізаціїї 
(КПКВКМБ 0218220)                                                                на суму 25 000 гривень,
на придбання  поліграфічної продукції
(КПКВКМБ 0218420)                                                                  на суму 2 000 гривень;

б) на фінансування заходів Програми
збереження документів, що не належать
до Національного архівного фонду 
на 2018-2022 роки
(КПКВКМБ  0210180)		                                                  на суму 24 292 гривень;

в) на фінансування заходів Цільової
соціальної програми „Протидії захворюванню
на туберкульоз" до 2020 року включно                
(КПКВКМБ 0212010)                                                                на суму 20 000 гривень;

г) на фінансування заходів Цільової програми
 „Житло для медиків”   на 2019-2021 роки
(КПКВКМБ  0212152)		                                                  на суму 10 000 гривень;

д) на фінансування заходів Комплексної
програми захисту прав дітей Веселинівського
району "ДИТИНСТВО" на 2018-2020 роки
(КПКВКМБ 0213112)                                                                  на суму 5 000 гривень;

е) на фінансування заходів Цільової програми
захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
до 2020 року  включно
(КПКВКМБ  0218110)		                                                  на суму 17 500 гривень;

є) на фінансування заходів Цільової 
програми територіальної оборони у 
Веселинівському районі Миколаївської 
області на 2019-2020 роки
(КПКВКМБ  0218240)		                                                  на суму 10 105 гривень;

ж) на фінансування заходів Програми
забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування на 2018-2021 роки  
(КПКВКМБ 0218420)                                                               на суму 17 800 гривень.

         3.1.2. Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту районної державної адміністрації                        на суму  156 000 гривень,
у тому числі:

а) видатки на освіту 
(КПКВКМБ  0611020)		                                                на суму 156 000 гривень,
із них за рахунок:  
коштів субвенції з сільського бюджету Покровської 
сільської ради районному бюджету 
Веселинівського району на придбання предметів 
і матеріалів та оплату робіт за ремонт даху 
Покровської ЗОШ I-III ступенів 
у сумі 156 000 гривень.

       3.1.3. Управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації		                               на суму  2 600 гривень,
у тому числі:

а) інші видатки на соціальний захист
 ветеранів війни та праці 
(КПКВКМБ  0813191)                                                                на суму 2 600 гривень,
із них за рахунок:  
коштів субвенції з обласного бюджету 
на надання одноразової матеріальної
допомоги сім'ям загиблих та померлих
учасників бойових дій в Афганістані, 
інвалідам війни в Афганістані
у сумі 2 600 гривень.

        3.1.4. Відділу фінансів районної 
державної адміністрації                                                            на суму 20 000 гривень,
у тому числі:

а) кошти резервного фонду 
(КПКВКМБ  3718700)		                                                  на суму 20 000 гривень.

        3.2. Збільшити обсяг видатків із загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів: 

        3.2.1. Райдержадміністрації                                           на суму 151 697  гривень,
у тому числі:
      
а) видатки на фінансування заходів районної 
Програми соціального і  економічного розвитку
Веселинівського району на 2018-2020 роки,
зокрема:
 комунальному некомерціному підприємству 
„Веселинівська центральна районна лікарня”
 (КПКВКМБ 0212010)                                                             на суму 151 697 гривень,
із них за рахунок:
коштів резервного фонду
у сумі 20 000 гривень;

        3.2.2. Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту районної державної адміністрації                         на суму 155 280 гривень,
у тому числі:

а) видатки на освіту 
(КПКВКМБ  0611020)		                                                на суму 155 280 гривень,
із них за рахунок:  
коштів субвенції з сільського бюджету
Кубряцької сільської ради районному бюджету
Веселинівського району на покращення 
матеріально-технічної бази закладам загальної 
середньої освіти Веселинівського району
у сумі 5 000 гривень, 
коштів субвенції з сільського бюджету 
Кубряцької сільської ради районному бюджету
Веселинівського району на  придбання дров для 
Кубряцької ЗОШ I-III ступенів
у сумі 15 000 гривень,
коштів субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
у сумі 135 280 гривень.

        3.2.3. Управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації		                               на суму  6 666 гривень,
у тому числі:

а) інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці
(КПКВКМБ  0813191)		                                                    на суму 6 666 гривень,
із них за рахунок:  
коштів субвенції  з обласного бюджету
на надання  матеріальної допомоги  сім'ям
загиблих та померлих учасників бойових
дій, які  брали участь в  антитерористичній
операції  на сході України
у сумі 6 666 гривень.

     4. Затвердити загальний фонд районного бюджету з профіцитом  у сумі                105 704,20 гривень, джерелом покриття якого визначити: 
       - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 3 938 277 гривень (додаток 2),
       із них за рахунок:
       залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 19 897 гривень,
       залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 3 142 676 гривень;

       - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), в сумі 4 043 981,20 гривень (додаток 2), 
       із них за рахунок:
       залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 2 273 176 гривень,
        субвенції з місцевого бюджету (Веселинівської селищної ради) за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 0,80 гривень.

        5. Внести  зміни у видаткову частину спеціального фонду районного бюджету (додаток 3а):
  
        5.1. Збільшити обсяг видатків із спеціального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів: 

         5.1.1. Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту районної державної адміністрації                         на суму 156 000 гривень,
у тому числі:

а) видатки на капітальний ремонт освітніх 
установ та закладів (КПКВКМБ  0617321)                           на суму 156 000 гривень,
із них за рахунок:
коштів субвенції з сільського бюджету
Покровської сільської ради районному
бюджету Веселинівського району на оплату
передпроєктних робіт на капітальний ремонт
даху їдальні Покровської ЗОШ I-III ступенів
на суму 156 000 гривень.

       6. Затвердити спеціальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі           4 043 981,20 гривень, джерелом покриття якого визначити:

       кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), в сумі 4 043 981,20 гривень (додаток 2), 
       із них за рахунок:
       залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 2 273 176 гривень,
        субвенції з місцевого бюджету (Веселинівської селищної ради) за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 0,80 гривень.

       7. Затвердити обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік у сумі                  69 989 344,80 гривень, у тому числі: загального фонду у сумі 67 158 344,80 гривень, спеціального фонду у сумі 2 831 000 гривень; уточнений обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік у сумі 73 927 621,80 гривень, у тому числі: загального фонду у сумі 67 052 640,60 гривень, спеціального фонду у сумі       6 874 981,20  гривень із них: бюджет розвитку у сумі  4 043 981,20 гривень,  (додатки 1, 3 до цього рішення).

        8. Затвердити на 2020 рік уточнені міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

        9. Затвердити на 2020 рік уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

        10. Затвердити у складі видатків районного бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 9 901 430 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету у сумі 9 891 030 гривень, обсяг видатків спеціального фонду  бюджету у сумі 10 400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 
     
        11. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів районного бюджету на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету цього року, відповідно до пунктів 3, 12 рішення районної ради від 19 грудня 2019 року № 26 „Про районний бюджет Веселинівського району на 2020 рік”.

        12. Додатки  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, промислової політики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва, приватизації та власності, торговельного і побутового обслуговування населення. 



Голова районної ради	        			

