
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(двадцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

від “ 2018 року
м.Кременчук

Про внесення змін 
до показників районного 
бюджету на 2018 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтями 14, 23, 71, 78 Бюджетного кодексу 
України та беручи до уваги висновки постійної комісії районної ради з 
питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, 
підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної 
політики,

районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення сімнадцятої сесії районної ради сьомого 
скликання від 29 грудня 2017 року „Про районний бюджет на 2018 рік”, 
згідно з додатками 1-6.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове 
управління райдержадміністрації (Піддубна О.В.), контроль за його 
виконанням -  на постійну комісію районної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, 
промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

Додатки № 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

ГОЛОВА
РАЙОННОЇ РАДИ ^'''А.О.ДРОФА



Додаток 1
до рішення двадцятої сесії 
районної ради сьомого скликання 
від " иЖ Л ІМ Л ґ 2018 року 
"Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік"

Зміни доходів районного бюджету на 2018 рік
________________________________________________________________________________(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 454200,00 454200,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 454200,00 454200,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 447393,00 447393,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

351334,00 351334,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

94092,00 94092,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

1967,00 1967,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 6807,00 6807,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 6807,00 6807,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 1875446,00 1875446,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 1875446,00 1875446,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 1875446,00 1875446,00 0,00 0,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї 
патронатного вихователя за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

-150000,00 -150000,00 0,00 0,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

323698,00 323698,00 0,00 0,00

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров»я за 
рахунок коштів медичної субвенції

1500000,00 1500000,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 201748,00 201748,00

в с ь о г о  д е ХОДІВ 2329646,00 2329646,00 0,00 0,00

Заступник голови районної ради Е.І.Скляревський



Додаток 2
до рішення 20 сесії районної ради 
сьомого скликання 
від " А "  2018о.
"Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік"

Зміни фінансування районного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно 

зкласифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього у т.ч. бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 144 063 -103 408 247 471 103 408

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 144 063 -103 408 247 471 103 408

208100 На початок періоду 144 063 144 063

208400

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

0 -103 408 103 408 103 408

Всього за типом кредитора 144 063 -103 408 247 471 103 408

600000 Фінансування за активними 
операціями 144 063 -103 408 247 471 103 408

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 144 063 -103 408 247 471 103 408

602100 На початок періоду 144 063 144 063

602400

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

‘ 0 -103 408 103 408 103 408

Всього за типом боргового 
зобов'язання 144 063 -103 408 247 471 103 408

Заступник голови районної ради _ І У Е.І.Скляревський



Додаток З
до рішення 20 сесії районної ради 
сьомого скликання
від Ч Ь "  І А ф м к і * ____ 2018 року
"Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік"

Зміни розподілу 
видатків районного бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Назва головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0200000 Кременчуцька районна державна адміністрація 2 023 812 2 023 812 18 836 18 836 18 836 2 042 648

0210000 Кременчуцька районна державна адміністрація 2 023 812 2 023 812 18 836 18 836 18 836 2 042 648

0212000 2000 Охорона здоров'я 2 023 812 2 023 812 2 023 812

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 563 352 1 563 352 1 563 352

0212110 2110 Первинна медична допомога населенню 460 460 460 460 460 460

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

460 460 460 460 460 460

0217000 7000 Економічна діяльність 18 836 18 836 18 836 18 836

0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 18 836 18 836 18 836 18 836

0217320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 18 836 18 836 18 836 18 836

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 18 836 18 836 18 836 18 836

0600000 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької 
райдержадміністрацГї

249 126 249 126 176 300 84 572 84 572 84 572 333 698

0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Кременчуцької 
райдержадміністрації

249 126 249 126 176 300 84 572 84 572 84 572 333 698

0611000 1000 Освіта 329 126 329 126 176 300 -75 428 84 572 84 572 253 698

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

329 126 329 126 176 300 -75 428 -75 428 -75 428 253 698

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -80 000 -80 000 -80 000

0613140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-80 000 -80 000 -80 000

0617000 7000 Економічна діяльність 160 000 160 000 160 000 160 000

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 160 000 160 000 160 000 160 000

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 160 000 160 000 160 000 160 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 160 000 160 000 160 000 160 000

0800000
Управління соціального захисту населення Кременчуцької 

райдержадміністрації
-150 000 -150 000 -150 000

0810000 Управління соціального захисту населення Кременчуцької 
райдержадміністрації

-150 000 -150 000 -150 000



0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -150 000 -150 000 -150 000

0813200 3200
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій -150 000 -150 000 -150 000

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у  дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

-150 000 -150 000 -150 000

2400000 Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації 144 063 144 063 144 063

2410000 Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації 144 063 144 063 144 063

2418000 8000 Інша діяльність 144 063 144 063 144 063

2418300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 144 063 144 063 144 063

2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього 
природного середовища

144 063 144 063 144 063

2418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 144 063 144 063 144 063

3700000 Фінансове управління Кременчуцької райдержадміністрації 103 300 79 300 24 000 103 300

3710000 Фінансове управління Кременчуцької райдержадміністрації 103 300 79 300 24 000 103 300

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 103 300 79 300 24 000 103 300

3719700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

103 300 79 300 24 000 103 300

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 103 300 79 300 24 000 103 300

Всього видатків 2 226 238 2 202 238 176 300 24 000 247 471 144 063 103 408 103 408 2 473 709

Заступник голови районної ради Е.І.Скляревський



Додаток № 4
до рішення 20 сесії районної ради
сьомого^кликання,
в ід  " іЧаАіїО *  .2018 р о к у

"Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2018 рік”

Зміни міжбюджетних трансфертів між районним та іншими бюджетами на 2018 рік
грн.

Дотація з місцевого 
бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

Код
бюджету

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці

на оплату 
комунальних послуг 

та енергоносіїв

медична 
субвенція на 
утримання 

ЦРЛ

відшкодування 
витрат на 
придбання 

лікарських засобів 
(інсуліну)

придбання меблів 
для Потоківської 

та
Малокохнівскької

шкіл

проведення 
інтернету в ФАПі 
села М.Кохнівка

виготовлення 
проектно- 

кошторисної 
документації по 
реконструкції 
Потоківської 
амбулаторії

субвенція на 
утримання медичних 

закладів 
Білецьківської с/р

41040200 41051500 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900
Білецьківська с/рада 79300

К-Потоківська с/рада 20 000

Потоківська с/рада 43 352 34 000 6 260 18 836

отг Омельницька 
(Кременчуцький район) 1 500 000 -

Всього 1 500 000 63 352 34 000 6 260 18 836 79 300

Код
бюджету

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці

Дотація з місцевого 
бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

Субвенція загального фонду на:

утримання медичних закладів 
Білецьківської с/р

забезпечення співфінансування на 
придбання оргтехніки для забезпечення 

робочого місця вчителя 1-го класу

9770 9770

отг Пришибська 
(Кременчуцький район) 79 300

Обласний бюджет 24 000

Всього: 79 300 24 000

Заступник голови районної ради ^  ^ С ЕЛ.Скляревський



Додаток № 5
до рішення 20 сесії районної ради 
сьомого скликання 
від“/ 5 ” 2018 року
“Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік”

Зміни в переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 
за рахунок коштів бюджету розвитку

____________________________________________________ _____________________________________ ________________ ,_______________ ,_____________(грн.)
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
' ТПКВКМБ

/
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Назва головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництв 
а об’єктів 

на 
майбутні 

роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

0200000 Кременчуцька районна державна 
адміністрація 18 836 18 836

0210000 Кременчуцька районна державна 
адміністрація 18 836 18 836

0217000 7000 Економічна діяльність 18 836 18 836

0217300 7300 Будівництво та регіональний 
розвиток 18 836 18 836

0217320 7320 Будівництво об'єктів соціально- 
культурного призначення 18 836 18 836

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 
закладів

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

на реконструкцію 
Потоківської амбулаторії

18 836 18 836

0600000
Відділ освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької 
райдержадміністрації

108 572 108 572

0610000
Відділ освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької 
райдержадміністрації

108 572 108 572

0611000 1000 Освіта -75 428 -75 428

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 84 572 84 572



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ

/
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Назва головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництв 
а об’єктів 

на 
майбутні 

роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки -160 000 -160 000

0617000 7000 Економічна діяльність 160 000 160 000

0617300 7300 Будівництво та регіональний 
розвиток 160 000 160 000

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально- 
культурного призначення 160 000 160 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на будівництво котельні у 
Білецьківському НВК

160 000 160 000

Всього видатків 103 408 103 408

Заступник голови районної ради Е.І.Скляревський



Додаток 6
до рішення двадцятої сесії 
районної ради сьомрго скликання 
від ” 46"  2018 р о к у

"Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік"

Зміни в переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Назва головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

0200000 Кременчуцька районна державна адміністрація 63 352 63 352

0210000 Кременчуцька районна державна адміністрація 63 352 63 352

0212000 2000 Охорона здоров'я 63 352 63 352

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Програма Цукровий та нецукровий діабет на 2018- 
2019 роки

63 352 63 352

0212110 2110 Первинна медична допомога населенню

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

Програма інформатизації сфери охорони здоров'я 
Кременчуцького району на 2018-2020 роки

-58 900 -58 900

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

Програма інформатизації сфери охорони здоров'я 
Кременчуцького району "Електронна лікарня" на 

2018-2020 роки
58 900 58 900

0217000 7000 Економічна діяльність
0217690 7690 Інша економічна діяльність

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Програма інформатизації сфери охорони здоров'я 
Кременчуцького району на 2018-2020 роки

-28 400 -28 400

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Програма інформатизації сфери охорони здоров'я 
Кременчуцького району "Електронна лікарня" на 

2018-2020 роки
28 400 28 400

0600000 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької 
ра й держад мі н істра ції

-16 000 -16 000

0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Кременчуцької 
райдержадміністрації

-16 000 -16 000

0611000 1000 Освіта 34 000 34 000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма "Освіта Кременчуцького району на 
2017-2021 роки"

34 000 34 000

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -50 000 -50 000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Програма «Освіта Кременчуцького району на 
2017-2021 роки»

-50 000 -50 000

2400000
Відділ агропромислового розвитку 

паГілспжадмімістоації
144 063 144 063

2410000 Відділ агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

144 063 144 063

2418000 Інша діяльність 144 063 144 063

2418300 Охорона навколишнього природного середовища 144 063 144 063

2418310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього 
природного середовища

144 063 144 063

2418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Комплексна цільова програма "Заліснення 
земельних угідь Кременчуцького району 

Полтавської області на період 2016-2020 роки"
144 063 144 063

Всього 47 352 144 063 191 415

Заступник голови районної ради Е.І.Скляревський



Довідка
про внесення змін до показників районного бюджету

на 2018 рік

Відповідно статей 14, 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України на розгляд 
сесії районної ради виноситься питання про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2018 рік.

На погашення існуючої кредиторської заборгованості по заробітній платі з 
нарахуваннями, утримання закладів та установ районного значення за рахунок 
перевиконання дохідної частини районного бюджету, залишку коштів 
спеціального фонду районного бюджету, а також надходження трансфертів з 
інших бюджетів додатково спрямовується 2 623 709 грн. 00 коп., в тому числі 
за рахунок надходження:

1. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2018 рік в 
сумі 323 698 грн.;

2. Інших субвенцій від сільських бюджетів та бюджетів об'єднаних 
територіальних громад на суму 201 748 грн., які спрямовуються на утримання 
закладів та установ районного значення. Розподіл та напрямки використання 
коштів визначені у додатку 4 до цього рішення;

3. Медичної субвенції від Омельницької об'єднаної територіальної громади 
в сумі 1 500 000 грн.;

4. Залишок коштів минулого року, що надійшли від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 144 063 грн. 
спрямовується на виконання комплексної цільової програми «Заліснення 
земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2016- 
2020 роки»;

5. Виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету по 
власних надходженнях за підсумками 4 місяців поточного року склало 111,8 %. 
Відповідно статті 78 Бюджетного кодексу України за рахунок перевиконання 
районного бюджету пропонується спрямувати 454 200 грн. комунальному 
закладу «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з 
нарахуваннями та оплату адміністративного штрафу, згідно постанови 
Управління Держпраці у Полтавській області від 02.05.2018 року.

Крім того, згідно рішення Полтавської обласної ради від 12 квітня 2018 
року “Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік” 
Кременчуцькому району зменшується обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт



та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші 
ходять за дитиною”, оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя на суму 150 000 грн.

Кошти, які планувались на придбання оргтехніки для забезпечення 
робочого місця вчителя 1-го класу за рахунок залишку освітньої субвенції, 
пропонується передати у вигляді міжбюджетних трансфертів до обласного 
бюджету в сумі 24 000 грн. для забезпечення співфінансування на вище 
зазначені цілі з метою централізованої закупівлі.

Також, за поданням головних розпорядників коштів внесено зміни між 
кодами функціональної та економічної класифікації видатків (без зміни 
загального обсягу видатків на галузь) в межах чинного законодавства.

Зміни, внесені до районного бюджету, відображені у додатках 1-6 до 
проекту рішення сесії.

Начальник
фінансового управління О.В.Піддубна


