УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.10.2020

Шепетівка

№ 299/2020-р

Про уточнення кошторисних
призначень

На підставі статей 6, 13, 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 23 Бюджетного кодексу України, на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 року № 1171 «Про
затвердження змін до Переліку погоджених пропозицій обласних державних
адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції у 2020 році за
напрямом «Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями
для дітей з особливими освітніми потребами», Розпорядження Кабінету
Міністрів від 27.11.2019 року № 1106-р, з метою забезпечення
співфінансування на придбання шкільного автобуса для Корчицького
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад» Шепетівської районної ради
Хмельницької області, забезпечення безперебійного фінансування та
своєчасного перерахування коштів місцевим бюджетам субвенції, виділеної з
місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, субвенції, виділеної з місцевого
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, іншої
субвенції, виділеної із обласного бюджету для поховання учасників бойових дій
та осіб з інвалідністю внаслідок війни, провести уточнення річних кошторисних
призначень бюджетних установ, що утримуються на районному бюджеті з
подальшим винесенням на розгляд сесії районної ради, а саме:
1. Збільшити обсяг доходів та видатків загального фонду районного
бюджету на:
- субвенцію, виділену з місцевого бюджету на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 3200,00 грн.;
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- субвенцію, виділену з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 19041,00 гривень.
2. Зменшити обсяг доходів та видатків загального фонду районного
бюджету на іншу субвенцію, виділену із обласного бюджету для поховання
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в сумі 9838,00
гривень.
3. Затвердити вищезгадані трансферти, виділені із загального фонду
обласного, бюджету спрямувавши їх:
3.1 Субвенцію, виділену з місцевого бюджету на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 3200,00 грн. виділити її Пліщинській сільській раді, як
головному розпоряднику коштів;
3.2 Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету в сумі 19041,00 грн. відділу освіти, культури, молоді та
спорту райдержадміністрації за бюджетною програмою КПКВ 0611020 на
виплату заробітної плати в сумі 15607,00 грн. та нарахувань на неї в сумі
3434,00 гривень.
4. Провести уточнення річних кошторисних призначень загального та
спеціального фондів районного бюджету.
4.1 Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації
збільшити кошторисні призначення за бюджетною програмою КПКВ 0611020
по КЕКВ 2275 в сумі 5000,00 грн., за рахунок зменшення кошторисних
призначень за бюджетною програмою КПКВ 0611020 КЕКВ 2240 в сумі
5000,00 гривень.
Здійснити перерозподіл річних кошторисних призначень між головними
розпорядниками коштів, зменшити кошторисні призначення відділу освіти,
культури, молоді та спорту райдержадміністрації за бюджетною програмою
КПКВ 0611020 на загальну суму 555000,00 грн., з них по КЕКВ 2111 в сумі
173200,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 38100,00 грн., КЕКВ 2210 в сумі 79000,00
грн., КЕКВ 2230 в сумі 37050,00 грн., КЕКВ 2240 в сумі 70000,00 грн., КЕКВ
2273 в сумі 34330,00 грн., КЕКВ 2274 в сумі 123320,00 грн. спрямувавши
управлінню фінансів районної державної адміністрації, як головному
розпоряднику коштів в частині передачі міжбюджетних трансфертів в сумі
555000,00 грн., як іншу субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування
придбання шкільного автобуса для Корчицького навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Шепетівської районної ради Хмельницької області.
4.2 Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації, як головному розпоряднику коштів, зменшити річні кошторисні
призначення іншої субвенції, виділеної із обласного бюджету на поховання
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за бюджетною
програмою КПКВ 0813090 КЕКВ 2730 на суму 9838,00 грн., з них в травні
поточного року в сумі 559,00 грн., червні поточного року в сумі 1754,00 грн.,
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липні поточного року в сумі 1754,00 грн., серпні поточного року в сумі 1754,00
грн., вересні поточного року в сумі 1754,00 грн., в жовтні поточного року в сумі
1755,00 грн., листопаді поточного року в сумі 508,00 гривень.
Збільшити річні кошторисні призначення за бюджетною програмою
КПКВ 0813035 КЕКВ 2610 в сумі 2106,64 грн. за рахунок зменшення за
бюджетною програмою КПКВ 0813032 КЕКВ 2730 в сумі 2106,64 гривень.
4.3 Шепетівській районній раді збільшити ліміт кошторисних призначень
за бюджетною програмою КПКВ 0110150 КЕКВ 2111 в сумі 38000,00 грн. за
рахунок зменшення кошторисних призначень за бюджетною програмою КПКВ
0110150 КЕКВ 2120 в сумі 13000,00 грн. КЕКВ 2271 в сумі 25000,00 гривень.
4.4 Районній державній адміністрації, як головному розпоряднику коштів,
здійснити перерозподіл річних кошторисних призначень, зменшивши
кошторисні призначення за бюджетною програмою КПКВ 0217367
співфінансування об’єкту «Корчицька амбулаторія загальної практики сімейної
медицини по вул. Миру, 33, в с. Корчик Шепетівського району - будівництво»
(спеціальний фонд) в сумі 149163,00 грн. спрямувати їх за бюджетною
програмою КПКВ 0212010 в сумі 149163,00 грн. на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв для комунального некомерційного підприємства «Вузлова
лікарня ст. Шепетівка».
5. Здійснити перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції станом на
01.01.2020 року спрямований рішенням районної ради від 21 лютого 2020 року
№ 18/48-2020 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік код
бюджету 22319200000» за бюджетною програмою КПКВ 0611020, збільшивши
призначення на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в
сумі 320600,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 30000,00 грн.,
за рахунок зменшення призначень, передбачених на придбання обладнання і
предметів довгострокового користування в сумі 350600,00 гривень.
6. Збільшити профіцит районного бюджету на суму 55237,00 грн., в тому
числі загального фонду районного бюджету на суму 55237,00 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду).
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму
55237,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 55237,00
гривень.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації

Юрій БАСЮК

