УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 200
10 сесія 7 скликання

17 листопада 2016 року

Про внесення змін до рішення 3 сесії
районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року
№18 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Розглянувши лист голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. від 07.11.2016 року № 02.5-3178 щодо внесення змін до рішення 3
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 №18 «Про районний бюджет на
2016 рік», відповідно до ст.23, ст.78 Бюджетного кодексу України, беручи до
уваги рекомендації постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва від 14.11.2016
року та від 17.11.2016 року, витяг з протоколу десятої сесії районної ради
сьомого скликання від 17.11.2016 року, та керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до районного бюджету, затвердженого рішенням №18 3
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року „Про районний бюджет на
2016 рік”, такі зміни:
1.1. Збільшити доходи районного бюджету по коду надходжень 41020600
«Стабілізаційна дотація» на суму 603,000 тис. грн. та збільшити видатки
загального та бюджету розвитку спеціального фондів районного бюджету:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації в сумі за КТКВК 090412 на суму 32,898 тис. грн., з них:
КЕКВ 2730 – 32,865 тис. грн. КЕКВ 2240 – 0,033 тис. грн. (для виплати
адресної допомоги окремим категоріям громадян Іллінецького району - 15,000
тис. грн., щорічної грошової допомоги вдовам постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 5,545 тис. грн.,

для виплати щомісячної матеріальної допомоги хворим з хронічною
нирковою недостатністю – 12, 353 тис. гривень) на виконання Районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки (зі змінами);
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070801 КЕКВ 2240 –
14,615 тис. грн. (на доставку підручників);
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки» (зі змінами), на суму 11,490 тис. грн.,
в тому числі: за КТКВК 110502 КЕКВ 2240 – 1,490 тис. грн. (оплата послуг по
супроводженню та обслуговуванню інформаційно-програмного комплексу
«Місцевий бюджет»), за КТКВК 110204 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання ламп для освітлення концертної зали), КЕКВ 2240 – 4,000 тис. грн.
(транспортні послуги), КЕКВ 2250 – 1,000 тис. грн. (видатки на відрядження);
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 150,000 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2220 – 110,000 тис. грн. (медикаменти), КЕКВ 2240 - 40,000 тис.
грн. (на повірку та ремонт медичного обладнання);
- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 60,430 тис. грн., в тому числі:
на заробітну плату з нарахуваннями за 070401 КЕКВ 2111 – 19,393 тис. грн.,
КЕКВ 2120 – 3,318 тис. грн., за 070804 КЕКВ 2111 – 10,174 тис. грн., КЕКВ
2120 – 2,314 тис. грн., за 070806 КЕКВ 2111 – 18,053 тис. грн., КЕКВ 2120 –
2,178 тис. грн. та за КТКВК 070201 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання дизельного палива для забезпечення підвезення учнів на спортивні
змагання) на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки (зі змінами);
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 2240 на суму 38,567 тис. грн. (для проведення гідрохімічного очищення
системи опалення поліклінічного відділення);
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки (зі змінами), за КТКВК 110201 КЕКВ
3110 – 55,000 тис. грн. (підписка періодичних видань – 30,000 тис. грн.,
придбання книг для поповнення бібліотечного фонду – 25,000 тис. грн.).
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради, на виконання програми Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на
2016-2018 роки (зі змінами), за КТКВК 080800 КЕКВ 3132 – 40,000 тис. грн. (на
капітальний ремонт ФАПу с. Кальник);
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- відповідно до укладеної угоди передбачити субвенцію до обласного
бюджету, на виконання районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки», за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам управління інших рівнів» на суму 100,000 тис. грн. на
придбання препаратів інсуліну;
- відповідно до укладеного договору між районною та міською радами,
передбачити субвенцію Іллінецькій міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 3220
на суму 100,000 тис. грн. для придбання та встановлення споруд зупинок для
дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади та школи.
1.2. За рахунок перевиконання дохідної частини, за підсумками 10-ти
місяців 2016 року, збільшити доходи загального фонду районного бюджету на
суму 4892,822 тис. грн., в тому числі за кодами надходжень:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
на суму 3 400,000 тис. гривень;
- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
на суму 1 372,822 тис. гривень;
- 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого
бюджету» на суму 24,000 тис. гривень;
- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на
суму 20,000 тис. гривень;
- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обстежень» на суму 76,000 тис. гривень.
1.3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму
468, 257 тис. грн., в тому числі:
- спортивно – оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради на суму
13,400 тис. грн., в тому числі: за КТКВК 130110 на суму 10,000 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2210 – 3,000 тис. грн. (передплата періодичних видань на 2017 рік,
придбання бензину), КЕКВ 2240 – 2,200 тис. грн. (на оплату послуг по
супроводженню та обслуговуванню інформаційно - програмного комплексу
«Місцевий бюджет» та вивезення побутових відходів), КЕКВ 2275 –
4,800 тис. грн. (на закупівлю дров), за КТКВК 130204 КЕКВ 2610 – 3,400 тис.
грн. (для участі у спортивних змаганнях) на виконання Соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
- районній раді на виконання, Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму
50,000 тис. гривень;
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- районній раді, на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
– 2016 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму
30,000 тис. гривень;
- районній раді, на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад», за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 100,000 тис. гривень;
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
на суму 117,139 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2210 – 60,745 тис. грн. (на
придбання твердого та м’якого інвентарю), КЕКВ 2240 на суму 56,394 тис. грн.
(для проведення гідрохімічного очищення системи опалення поліклінічного
відділення);
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради, на виконання програми Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на
2016-2018 роки (зі змінами), за КТКВК 080800 КЕКВ 2210 – 14,278 тис. грн.
(на придбання металопластикових вікон у ФАП с. Пархомівка);
- районній раді за КТКВК 010116 КЕКВ 2240 - 13,840 тис. грн. на оплату
послуг (крім комунальних), в тому числі: на перевірку систем відводу
продуктів згорання та технічне обслуговування газопроводів – 2,242 тис. грн.,
консалтингові послуги – 10,000 тис. грн., послуги зі страхування – 0,198
тис. грн., послуги по обслуговуванню та ремонту комп’ютерної техніки –
1,400 тис. гривень;
- районній раді, на виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького
району на 2016-2020 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму
39,600 тис. гривень;
- відповідно до укладених договорів між районною, селищною,
сільською радами, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на
суму 90,000 тис. грн., в тому числі: Леухівській сільській раді (на придбання
матеріалів для огорожі дошкільного навчального закладу – 30,000 тис. грн.,
придбання металопластикових вікон для сільського будинку культури – 30,000
тис. грн.), Дашівській селищній раді - 30,000 тис. грн. на придбання обладнання
для місцевої пожежної частини (генератора, бензопили, пожежних рукавів,
пожежних костюмів).
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1.4. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету на суму 4424,565 тис. грн., а саме:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки (зі змінами), за КТКВК 110204 КЕКВ
3132 – 774,463 тис. грн. (проведення капітального ремонту даху комунального
закладу «Іллінецький районний будинок культури»);
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 3132 – 455,255 тис. грн., з них:
капітальний ремонт покрівлі та
водостоків будівлі хірургічного та поліклінічного відділень - 100,095 тис. грн.,
капітальний ремонт покрівлі старого терапевтичного відділення 126,812 тис. грн., капітальний ремонт приміщень центральної районної лікарні
- 228,348 тис. грн.;
- районній раді, на виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького
району на 2016-2020 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на суму
179,200 тис. гривень;
- спортивно – оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за
КТКВК 130110 КЕКВ 3110 на суму 120,000 тис. грн. (на придбання
спортивного обладнання) на виконання Соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки (зі змінами);
- відповідно до укладених договорів між районною, міською, селищною,
сільською радами, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 «Інші субвенції»
КЕКВ 3220 на суму 816,000 тис. грн., в тому числі: Білківській сільській раді
для проведення капітальних робіт по опаленню адмінприміщення сільської
ради - 45,000 тис. грн., Іллінецькій міській раді для придбання та встановлення
споруд зупинок для дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади та школи
- 40,000 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення в дошкільних
навчальних закладах – 34,254 тис. грн., придбання конвекторів для органів
місцевого самоврядування – 19,746 тис. грн., облаштування площадки під
меморіал воїнам , загиблим під час АТО – 37,000 тис. грн., на співфінансування
проекту «Оновлення парку сміттєвозних машин, придбання сміттєвоза для
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади» – 200,000 тис. грн.,
Паріївській сільській раді на будівництво мережі вуличного освітлення по
вулиці М.Грушевського с. Паріївка – 70,000 тис. грн., Леухівській сільській раді
на реконструкцію вуличного освітлення – 70,000 тис. грн., Дашівській
селищній раді – 300,000 тис. грн. на придбання трактора;
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- районній раді, на виконання Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на суму
10,000 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації на суму 2069,647 тис. грн., в тому
числі: за КТКВК 180107 КЕКВ 3132 - 46,047 тис. грн. (на заміну вікон в
спортзалі Хрінівської ЗОШ), КЕКВ 3142 на технічне переоснащення системи
теплопостачання Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 450,000 тис. грн., технічне
переоснащення опалювального пункту Купчинецької ЗОШ І - ІІ ступенів 450,000 тис. грн., технічне переоснащення котельні Копіївської ЗОШ І – ІІ
ступенів - 150,000 тис. грн., технічне переоснащення опалювального пункту
Китайгородської ЗОШ І - ІІІ ступенів - 890,400 тис. грн., за КТКВК 070201
КЕКВ 3110 - 65,000 тис. грн. (для придбання електричних кухонних плит Бабин
ЗОШ І-ІІІ ст., Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст.
№2» та електром’ясорубки Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2»), за
КТКВК 150122 КЕКВ 3142 - 18,200 тис. грн. на співфінансування об’єктів, в
тому числі: по реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків
на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№2» - 5,100 тис. грн. та встановлення модульної котельні на твердому паливі в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке – 13,100 тис. грн., на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки зі змінами;
1.5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41034500 на суму 1 931,000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку
спеціального фонду відділу освіти райдержадміністрації на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки (зі змінами), за КТКВК 150122 КЕКВ 3132 – 742,000 тис. грн., КЕКВ
3142 – 1 189,000 тис. грн. для фінансування проектів :
- реконструкцію фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на
енергозберігаючі) Іллінецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія №2 в м.Іллінці, Іллінецького району, Вінницької області –
333,000 тис. гривень;
- встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області –
856,000 тис. гривень;
- капітальний ремонт даху навчального корпусу №2 Дашівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
смт.Дашів
Іллінецького
району,
Вінницької
області
–
157,000 тис. гривень;
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- капітальний ремонт з енергозбереження стосовно утеплення даху
Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Іллінецького району, Вінницької області –
585,000 тис. гривень.
1.6. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу збільшити доходи
загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41031000 на суму
1 874,401 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТКВК 090406 КЕКВ 2730 – 1 849,281 тис.
грн., КЕКВ 2240 – 25,120 тис. гривень;
1.7. За рахунок субвенції, переданої Бабинською, Іллінецькою,
Кальницькою, Кантелинською, Китайгородською сільськими та Дашівською
селищною радами, збільшити доходи загального фонду районного бюджету за
кодом надходжень 41035000 на суму 198,872 тис. грн. та видатки за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 – 198,872 тис. грн., в тому числі: на фінансування
дошкільних навчальних закладів – 194,272 тис. грн. та сільських будинків
культури та клубів – 4,600 тис. грн.;
1.8. За рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 20,600 тис. грн. та видатки районного бюджету на суму
20,60000 тис. грн., в тому числі: відділу освіти райдержадміністрації для
фінансування Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 –
3,300 тис. грн., КЕКВ 2120 – 0,700 тис. грн., КЕКВ 2230 – 3,300 тис. грн.,
КЕКВ 2273 - 2,000 тис. грн., для фінансування Кам’яногірської ЗОШ І ст. за
КТКВК 070201 КЕКВ 2111 – 1,600 тис. грн., КЕКВ 2120 – 0,400 тис. грн.,
КЕКВ 2230 – 2,200 тис. грн., КЕКВ 2273 - 1,300 тис. грн., комунальному
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної
ради за КТКВК 080800 КЕКВ 2220 – 3,500 тис. грн. (на придбання
медикаментів для пільгових категорій населення Китайгородської
територіальної громади), управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму 2,270 тис. грн.,
КЕКВ 2240 – 0,030 тис. грн. на фінансування компенсаційних виплат фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку на виконання
Районної
комплексної
цільової
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки (зі
змінами);
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1.9. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 139,445 тис. грн. та видатки районного бюджету на суму
139,445 тис. грн., в тому числі: відділу освіти райдержадміністрації для
Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 – 18,400 тис. грн.,
КЕКВ 2120 – 4,000 тис. грн. (на оплату праці з нарахуваннями кухарам), КЕКВ
2230 – 100,000 тис. грн. (придбання продуктів харчування), КЕКВ 2210 –
10,800 тис. грн. (придбання шаф книжних, лавок для Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст.
№1), сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110201
КЕКВ 2210 – 6,245 тис. грн. (на придбання металопластикових вікон для
центральної районної бібліотеки);
1.10. За рахунок субвенції, переданої Кантелинською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 10,934 тис. грн. та видатки відділу освіти
райдержадміністрації для Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ
2111 – 1,157 тис. грн., КЕКВ 2120 – 0,255 тис. грн. (доплата за інтенсивність
роботи кухара та нарахування), КЕКВ 2210 – 9,522 тис. грн. (придбання
матеріалів та обладнання) та збільшити доходи бюджету розвитку спеціального
фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 15,300 тис.
грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації для Кантелинської ЗОШ ІІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 3110 – 15,300 тис. грн. (придбання
електроплити);
1.11. За рахунок субвенції, переданої Жаданівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 2,045 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму
2,013 тис. грн., КЕКВ 2240 – 0,032 тис. грн. на фінансування компенсаційних
виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого
віку на виконання Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки (зі змінами);
1.12. За рахунок субвенції, переданої Якубівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 5,600
тис. грн. та видатки відділу освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2230 – 4,000 тис. грн., КЕКВ
2273 - 1,600 тис. грн. (на придбання продуктів харчування, оплату
електроенергії для Якубівської ЗОШ І-ІІІ ст.);
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1.13. За рахунок субвенції, переданої Кантелинською та Китайгородською
сільськими радами, збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 73,000 тис. грн. та
видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 – 73,000 тис. грн., в тому числі: на
фінансування капітальних видатків по дошкільних навчальних закладах –
43,200 тис. грн. та Кам’яногірського сільського клубу – 29,800 тис. грн.;
1.14. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 5,000 тис. грн. та видатки
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 КЕКВ 3132 – 5,000 тис. грн. (на
капітальний ремонт ФП с.Романово-Хутір);
1.15. За рахунок субвенції, переданої Бабинською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 12,501 тис. грн. та видатки районного бюджету на суму
12,501 тис. грн., в тому числі: відділу освіти райдержадміністрації для
Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 2273 – 4,600 тис. грн., КЕКВ
2274 - 2,400 тис. грн., КЕКВ 2210 - 3,000 тис. грн. (для придбання
господарських товарів, оплату електроенергії та природного газу), Іллінецькому
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за КТКВК
091101 КЕКВ 2111 – 2,050 тис. грн., КЕКВ 2120 – 0,451 тис. грн. для оплати
видатків фахівця з соціальної роботи Бабинської сільської ради;
1.16. За рахунок субвенції, переданої Дашівською селищною радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 5,000 тис. грн. та видатки за КТКВК 250404 КЕКВ 2610 –
5,000 тис. грн. (на утримання районного трудового архіву), Програми
забезпечення архівних фондів комунального підприємства
"Районний
трудовий архів" Іллінецької районної ради Вінницької області на 2016-2020
роки;
1.17. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 123,369 тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку спеціального
фонду Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 КЕКВ 3132 –
123,369 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі старого терапевтичного
відділення, на виконання районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки»;
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- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшити видатки за КТКВК
080101 КЕКВ 2120 на суму 62,000 тис. грн., КЕКВ 2210 - 6,985 тис. грн., КЕКВ
2275 - 14,430 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 62,000 тис. грн., КЕКВ 2250 –
6,793 тис. грн., КЕКВ 2273 – 14,000 тис. грн., КЕКВ 2274 – 0,430 тис. грн.,
КЕКВ 2282 – 0,192 тис. гривень;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді зменшити видатки за КТКВК 091101 КЕКВ 2250 на суму 1,550 тис. грн.
та збільшити КЕКВ 2272 – 0,300 тис. грн., КЕКВ 2240 – 1,250 тис. гривень;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 зменшити видатки КЕКВ 2230 на
суму 7,878 тис. грн., КЕКВ 2274 – 70,000 тис. грн., КЕКВ 2271 – 13,84728 тис.
грн., КЕКВ 2275 – 0,00573 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 51,73101 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 10,000 тис. грн., КЕКВ 2273 – 30,000 тис. гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВК
091204 КЕКВ 2120 на 4,500 тис. грн., збільшити КЕКВ 2111 - 4,500 тис.
гривень;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090306 КЕКВ 2730 –
25,900 тис. грн., за КТКВК 091300 КЕКВ 2240 – 1,400 тис. грн. та збільшити за
КТКВК 090304 КЕКВ 2730 – 11,000 тис. грн., за КТКВК 090401 КЕКВ 2730 –
12,000 тис. грн., за КТКВК 090413 КЕКВ 2730 – 2,900 тис. грн., за КТКВК
091300 КЕКВ 2730 – 1,400 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
070201 КЕКВ 3132 – 200,000 тис. грн. та КТКВК 180107 КЕКВ 3132 – 90,000
тис. грн., відповідно збільшити видатки за КТКВК 150122 КЕКВ 3132 – 290,000
тис. гривень.
2. Внести зміни у пункт 5 абзац 8 рішення сесії районної ради від
11.08.2016 №151 «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: зменшити обсяг видатків за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму 40,000
тис. гривень за рахунок резервного фонду та збільшити за рахунок доходів.
3. Внести зміни у пункт 1.19. рішення 9 сесії 7 скликання районної ради
від 23.09.2016 року №163 Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: слова «підвіз дітей» замінити на слова «відшкодування вартості пального
на підвіз дітей до дошкільного навчального закладу с. Паріївка».
4. Внести зміни у пункт 1.6. рішення 9 сесії 7 скликання районної ради від
23.09.2016 року №163 Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: КЕКВ 2240 та слова «на заміну вікна» замінити на КЕКВ 2210, слова
«придбання вікна».
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5. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва, в міжсесійний період, а
саме:
- від 30.09.2016 №218 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 13.10.2016 №229 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 25.10.2016 №237 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
- від 08.11.2016 №254 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
6. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
6673,934 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 6673,934 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
Голова районної ради

С. Загороднюк
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Додаток 1
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року № 200
Зміни
у додаток "Доходи районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18
"Про районний бюджет на 2016 рік"

Код

Найменування доходів

1
10000000

2
Податкові надходження
Податок та збір на доходи фізичних
11010000
осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами,
11010100
із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами,
11010400
із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата
200000000 Неподаткові надходження

Загальний
фонд
3
4 772,82200

Спеціальний фонд
у т.ч.:
Всього
бюджет
розвитку
4
5

(тис.грн.)
Разом
6
4 772,82200

4 772,82200

4 772,82200

3 400,00000

3 400,00000

1 372,82200

1 372,82200

120,00000

120,00000

Частина чистого прибутку (доходу)
державних унітарних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до
відповідного бюджету, та дивіденди
210100000
(дохід), нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна
власність

24,00000

24,00000

Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до
відповідного місцевого бюджету

24,00000

24,00000

96,00000

96,00000

20,00000

20,00000

76,00000

76,00000

21010300

22010000

22010300

22012600

40000000
41000000
41020000
41020600
41030000

Плата за надання адміністративних
послуг
Адміністративний збір за
проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обстежень
Всього доходів
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації
Стабілізаційна дотація
Субвенції

4 892,82200
4 803,39800
4 803,39800
603,00000
603,00000
4 200,39800

93,30000
93,30000

93,30000
93,30000

93,30000

93,30000

4 892,82200
4 896,69800
4 896,69800
603,00000
603,00000
4 293,69800

Код

Найменування доходів

Загальний
фонд

41031000

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і
скрапленого газу

1 874,40100

41034500

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

1 931,00000

Інші субвенції
Разом доходів

394,99700
9 696,22000

41035000

Голова районної ради

Спеціальний фонд
у т.ч.:
Всього
бюджет
розвитку

(тис.грн.)
Разом

1 931,00000

93,30000
93,30000

С. Загороднюк

93,30000
93,30000

488,29700
9 789,52000

Додаток 2
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року № 200
Зміни
у додаток "Фінансування районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18
"Про районний бюджет на 2016 рік"
( тис.грн.)
Спеціальний фонд
Код

200000
208000

208400

Назва
Загальне фінансування
Всього за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

Всього за типом боргового зобов’язання
Фінансування за активними
600000
операціями
602000
Зміна обсягів готівкових коштів
602400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Голова районної ради

Всього

Загальний фонд

0,00000
0,00000
0,00000

-6673,93400
-6673,93400
-6673,93400

6673,93400
6673,93400
6673,93400

в т.ч.
бюджет
розвитку
6673,93400
6673,93400
6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

0,00000

-6673,93400

6673,93400

6673,93400

Всього

С. Загороднюк

Додаток 3
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року № 200

Код тимчасової
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету

Зміни
у додаток "Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про районний бюджет на 2016 рік"

1

2

01
010116

0111

250344

0180

03
080101
080800
091101
250404
10

0731
0726
1040
0133

070201

0921

Видатки загального фонду
Назва головного розпорядника коштів/Найменування коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів

3

Всього

видатки
споживання

з них
оплата праці

(тис.грн.)

Видатки спеціального фонду

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

з них
оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

з них
бюджет
розвитку

Разом

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

РАЙОННА РАДА
Органи місцевого самоврядування

233,44000
13,84000

233,44000
13,84000

0,00000

0,00000

0,00000

189,20000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

189,20000

189,20000

422,64000
13,84000

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв

219,60000

219,60000

189,20000

189,20000

408,80000

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Лікарні
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Інші видатки
ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

330,98500
155,70600
167,77800
2,50100
5,00000
249,57900

330,98500
155,70600
167,77800
2,50100
5,00000
249,57900

115,78101
62,00000
51,73101
2,05000

-53,55301
0,00000
-53,85301
0,30000

0,00000

72,07700

11,90000

0,00000

179,53400

179,53400

24,45700

11,90000

-119,70000

189,20000
623,62400
578,62400
45,00000
0,00000
0,00000
4 015,94700

0,00000

0,00000

0,00000

623,62400
578,62400
45,00000

623,62400
578,62400
45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 015,94700

4 015,94700

954,60900
734,33000
212,77800
2,50100
5,00000
4 265,52600

-119,70000

-119,70000

59,83400

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

22,71100

22,71100

19,39300

0,00000

0,00000

070801

0970

14,61500

14,61500

0,00000

0,00000

0,00000

14,61500

070804

0990

12,48800

12,48800

10,17400

0,00000

0,00000

12,48800

070806
150122
180107

0990
0470
0470

20,23100
0,00000
0,00000

20,23100

18,05300

0,00000

0,00000
2 239,20000
1 896,44700

13,40000

13,40000

10,00000

10,00000

3,40000

3,40000

1 911,64400

1 911,64400

11,00000

11,00000

0,00000

11,00000

22,71100

090304

1040

Придбання пiдручникiв
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
Інші заклади освіти
Інвестиційні проекти
Фінансування енергозберігаючих заходів
СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Фінансова підтримка спортивних споруд
Утримання апарату управління громадських фізкультурноспортивних організацій
УПРАЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Допомога при народженні дитини

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

-25,90000

-25,90000

0,00000

-25,90000

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

12,00000

12,00000

0,00000

12,00000

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 874,40100

1 874,40100

0,00000

1 874,40100

090412

1090

32,89800

32,89800

0,00000

32,89800

2,90000

2,90000

0,00000

2,90000

0,00000

0,00000

0,00000

4,34500

11
130110

0810

130204

0810

15

090413

1010

091204

1020

091205

1010

24
110201

0824

Інші видатки на соціальний захист населення
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу
Територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

0,00000

0,00000

4,80000

0,00000

4,80000

4,34500

СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

17,73500

17,73500

Бібліотеки

6,24500

6,24500

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

2 239,20000
1 896,44700

20,23100
2 239,20000
1 896,44700

120,00000

120,00000

133,40000

120,00000

120,00000

130,00000

0,00000
4,50000

0,00000

0,00000

4,50000

4,34500

120,00000

2 239,20000
1 896,44700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829,46300
55,00000

3,40000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 911,64400

829,46300

829,46300

847,19800

55,00000

55,00000

61,24500

1

2

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи
Вього видатки
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Видатки, не віднесені до основних груп
Резервний фонд
Офіційні трансферти до інших бюджетів:
Субвенції
Інші субвенції
РАЗОМ ВИДАТКІВ:

76
250000
250102
250300
250380

0133

0180

3

Голова районної ради

4

5

10,00000

10,00000

1,49000
2 756,78300
265,50300
265,50300
-123,36900
388,87200
388,87200
388,87200
3 022,28600

1,49000
2 756,78300
265,50300
265,50300
-123,36900
388,87200
388,87200
388,87200
3 022,28600

6

7

8

9

10

11

12

774,46300
192,35801
0,00000
0,00000

-36,85301
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

192,35801

-36,85301

0,00000

0,00000
5 778,23400
989,00000
989,00000
0,00000
989,00000
989,00000
989,00000
6 767,23400

13

14

15=4+9

774,46300

774,46300

784,46300

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

5 778,23400
989,00000
989,00000

5 778,23400
989,00000
989,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

989,00000
989,00000
989,00000
6 767,23400

989,00000
989,00000
989,00000
6 767,23400

С. Загороднюк

1,49000
8 535,01700
1 254,50300
1 254,50300
-123,36900
1 377,87200
1 377,87200
1 377,87200
9 789,52000

Додаток 4
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11. 2016 року № 200

Зміни
у додаток "Розподіл показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами району на 2016 рік" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про районний бюджет на 2016 рік"

Загальний фонд
Кошти, що передаються з районного бюджету

Кошти, що передаються до районного бюджету
Інші субвенції

Субвенція з
державного
бюджету
Субвенція з
місцевим
державного
бюджетам на
бюджету
надання пільг
місцевим
Найменування адміністративнота житлових
бюджетам на
на
на виплату
територіальних утворень
субсидій
на
Стабілізаційна здійснення
утримання грошової
на
на будинки
населенню на
дошкільні
дотація
заходів щодо
на школу на ЦРБ на ФАП фахівця із компенсації трудовий
культури та
придбання
навчальні
соціальносоціальної фізичним
архів
клуби
твердого та
заклади
економічного
роботи
особам
рідкого
розвитку
пічного
окремих
побутового
територій
палива і
скрапленого
газу
1
Державний бюджет

2
603,00000

3
1931,00000

4
1874,40100

5

6

7

8

9

10

11

12

Інші субвенції
Субвенцiя з
мiсцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
Інші
соцiальносубвенції
економiчного
та
культурного
розвитку
регiонiв

13
219,60000

Обласний бюджет

14

(тис.грн.)
Спеціальний фонд
Кошти, що передаються до районного
Кошти, що передаються з районного бюджету
бюджету
Інші субвенції
Інші субвенції

Субвенцiя з
мiсцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
на
на
на
на будинки
на будинки
на будинки
програм
дошкільні
дошкільні
дошкільні
Інші
культури та на школу на ФАП
культури та
культури та
соцiальнонавчальні
навчальні
субвенції
навчальні
клуби
клуби
клуби
економiчного заклади
заклади
заклади
та
культурного
розвитку
регiонiв

15

16

17

18

19

20

21
189,20000

22

23

100,00000

Бабинська сільська рада

10,00000

2,50100

47,00000

47,00000

Білківська сільська рада

45,00000

Жаданівська сільська рада

2,04500

Іллінецька сільська рада

31,00000

Кальницька сільська рада

34,86700

Кантелинська сільська рада

10,93400

Китайгородська сільська рада

14,80000

3,50000

2,30000

31,00000

5,00000

34,86700

10,50000

4,00000

10,50000

4,00000

65,40500

0,60000

65,40500
30,00000

0,60000
30,00000

Леухівська сільська рада

15,30000

8,00000
35,20000

8,00000
29,80000

35,20000

29,80000
70,00000

Паріївська сільська рада

70,00000

Якубівська сільська рада

5,60000

Дашівська селищна рада
Іллінецька міська рада
Всього
Голова районної ради

24

5,00000
603,00000

1931,00000

1874,40100

133,20000 6,24500
174,53400 6,24500 3,50000

2,50100

4,34500

5,00000

30,00000

5,50000
194,27200

4,60000

219,60000

300,00000

5,50000

130,00000 224,27200

34,60000

15,30000 5,00000

43,20000

29,80000

189,20000

34,25400
77,45400

29,80000

С. Загороднюк

396,74600
881,74600

Додаток 5
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11.2016 року № 200
Зміни
у додаток "Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року №18 "Про
районний бюджет на 2016 рік"
(тис. грн.)
Код типової
відомчої
Назва головного розпорядника коштів
класифікації
Всього
Відсоток
видатків
Назва обєктів
видатків на
Загальний обсяг завершеності
Разом
Код
відповідно до проектнозавершення
фінансування
видатків на
будівництва
тимчасової
кошторисної
будівництва
будівництва
поточний рік
обєктів на
класифікації
документації;
тощо
обєктів на
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
майбутні роки
видатків та
майбутні роки
місцевих бюджетів
кредитування
місцевих
бюджетів
1
2
3
4
5
6
7
01
РАЙОННА РАДА
189,20000
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному бюджету на виконання
250344
капітальні видатки
189,20000
програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв
03
РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
623,62400
080101
Лікарні
капітальні видатки
578,62400
080800
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
капітальні видатки
45,00000
4 015,94700
10
ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
070201
капітальні видатки
-119,70000
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
150122
Інвестиційні проекти
капітальні видатки
2 239,20000
180107
Фінансування енергозберігаючих заходів
капітальні видатки
1 896,44700
СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
11
120,00000
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
капітальні видатки
120,00000
24
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
829,46300
110201
Бібліотеки
капітальні видатки
55,00000
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
капітальні видатки
774,46300
76
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
989,00000
250380
Інші субвенції
капітальні видатки
989,00000
Всього
6 767,23400
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток 6
до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання
від 17.11. 2016 року № 200
Зміни
у додаток "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року № 18
"Про районний бюджет на 2016 рік"

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місц.бюдж.

(тис.грн.)
Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1
01

2
РАЙОННА РАДА

250344

250344

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

3

4
219,60000

5

6
189,20000

7
408,80000

Комплексна оборонно-правоохоронна
програма Іллінецького району на
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному 2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
бюджету на виконання програм соцiально- взаємна відповідальність влади та громад» (
економiчного та культурного розвитку
Іллінецькому відділенню Гайсинського
регiонiв
відділення поліції - 50,000 тис. грн.,
Іллінецький районний суд - 50,000 тис.
грн.).
Комплексна програма мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
самоврядування, державної податкової
бюджету на виконання програм соцiальнослужби району щодо забезпечення
економiчного та культурного розвитку
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
регiонiв
– 2016 роки (зі змінами) Іллінецька
об'єднана податкова інспекція Головного
управління ДФС у Вінницькій області

250344

Програма поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
об’єктів усіх форм власності, розвитку
бюджету на виконання програм соцiальноінфраструктури підрозділів оперативноекономiчного та культурного розвитку
рятувальної служби Іллінецького району на
регiонiв
2016-2020 роки (Іллінецький районний
сектор Головного управління ДСНС
України у Вінницькій області)

250344

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соцiальноекономiчного та культурного розвитку
регiонiв

Районна програма забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною
адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік ( фінансове
управління райдержадміністрації - 30,000
тис. грн., управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації –
20,000 тис. грн.)

03

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

100,00000

100,00000

30,00000

30,00000

39,60000

Програма поліпшення
техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури
підрозділів оперативнорятувальної служби
Іллінецького району на 20162020 роки (Іллінецький
районний сектор Головного
управління ДСНС України у
Вінницькій області)

179,20000

218,80000

50,00000

Районна програма забезпечення
виконання Іллінецькою
районною державною
адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою
на 2016 рік (Іллінецька районна
державна адміністрація)

10,00000

60,00000

174,98400

618,62400

793,60800

14,27800

Програма Розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районні на 20162018 роки

40,00000

54,27800

Районна програма
"Перспективний розвиток
вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям
Іллінецького району на 20162020 роки"

578,62400

734,33000

Центри первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

Програма Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної
медицини в Іллінецькому районні на 20162018 роки

080101

Лікарні

Районна програма "Перспективний
розвиток вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки"

155,70600

250404

Інші видатки

Програма забезпечення архівних фондів
комунального підприємства "Районний
трудовий архів" Іллінецької районної ради
Вінницької області на 2016-2020 роки

5,00000

10

ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

150122

Інвестиційні проекти

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького 1 949,20000
району на 2016-2020 роки

1 949,20000

180107

Фiнансування енергозберiгаючих заходiв

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького 1 986,44700
району на 2016-2020 роки

1 986,44700

11

СЕКТОР У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

080800

5,00000

5,00000
Комплексна програма розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020
роки

5,00000

13,40000

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького
району на 2016-2020 роки

4 000,64700

4 005,64700

65,00000

70,00000

120,00000

133,40000

2

3

4

Фінансова підтримка спортивних споруд

Соціальна програма розвитку фізичної
культури і спорту в Іллінецькому районі на
2013-2017 роки

10,00000

1
130110

130204

15

090412

091205

24

Соціальна програма розвитку фізичної
Утримання апарату управління громадських
культури і спорту в Іллінецькому районі на
фізкультурно-спортивних організацій
2013-2017 роки
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
Інші видатки на соціальний захист
операції, членів їх сімей, а також інших
населення
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки зі змінами
Виплати грошової компенсації фізичним
Районна комплексна цільова програма
особам, які надають соціальні послуги
підтримки учасників антитерористичної
громадянам похилого віку, інвалідам, дітямоперації, членів їх сімей, а також інших
інвалідам, хворим, які не здатні до
верств населення Іллінецького району, які
самообслуговування і потребують сторонньої потребують соціального захисту, на 2016допомоги
2017 роки зі змінами
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

110201

Бібліотеки

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу

Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами

76

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

250380

Інші субвенції
Всього видатків:
Голова районної ради

5
Соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту в
Іллінецькому районі на 20132017 роки

7

120,00000

130,00000

3,40000

3,40000

37,24300

0,00000

37,24300

32,89800

32,89800

4,34500

4,34500

11,49000
Комплексної програми
розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі
змінами

829,46300

840,95300

55,00000

55,00000

1,49000

10,00000

1,49000
Комплексної програми
розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі
змінами

100,00000
Районна програма "Перспективний
розвиток вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки"

6

774,46300

784,46300

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

561,71700

5 757,93400
С. Загороднюк

6 319,65100

