МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 4 лютого 2011 року

м. Мала Виска

№ 38

Про внесення змін та доповнень до рішення
районної ради від 6 січня 2011 року № 29
„Про районний бюджет на 2011 рік”
На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 6 січня 2011 року №29 «Про
районний бюджет на 2011 рік»” виклавши пункт 10 в новій редакції:
„ 10. Дозволити фінансовому управлінню Маловисківської районної державної
адміністрації у процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за
обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального
обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду районного бюджету та
перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по головному
розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних
надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх
загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісією районної
ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.
Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на
оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки по головних
розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за рішенням сесії
районної ради.”;
2. Внести зміни до показників районного бюджету на 2011 рік, визначених у
додатках 1,2,3, згідно додатків 1,2.
3. Доповнити рішення районної ради від 6 січня 2011 року № 29 „Про районний
бюджет на 2011 рік” додатком 8, згідно додатку 3.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток 1
до рішення Маловисківської районної ради
від 4 лютого 2011 року № 38
Зміни
до доходів районного бюджету на 2011 рік, визначених у додатку 1 до рішення
Маловисківської районної ради від 6 січня 2011 року № 29
Код бюджетної
класифікації

Найменування доходів

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом
41035000

Інші субвенції

Разом:

(грн.)
Разом

в т.ч. бюджет розвитку

58854,00

58854,00

58854,00

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

58854,00

В.Крило

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
від 4 лютого 2011 року № 38

Зміни до видатки районного бюджету на 2011 рік, визначених у додатках 2, 3
до рішення Маловисківської районної ради від 6 січня 2011 року № 29
Видатки загального фонду

грн.

Видатки спеціального фонду

Найменування коду

тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих
бюджетів

Разом

Всього

з них

з них

з них

з них

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

2

Всього

оплата праці

комунальні послуги та
енергоносії

3

4

5

6

споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

7

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

10

11

12

13=3+6

-200000
-20000

-200000
-20000

120201

Районна рада
Органи місцевого
самоврядування
Періодичні видання
(газети та
журнали)газета
"Маловисківські вісті"

20000

20000

250404

Заходи по райраді

-200000

-200000

8000
80600

Охорона здоров'я
ФАПи
в т.ч. субвенція
районному бюджету
Лозуватська с/рада

7304
7304
7304

001
010116

6140
6140
6140

7304
7304
7304

7000
70201

Освіта
Загальноосвітні школи
вт.ч.
а)субвенція
районному бюджету:
Кіровська с/рада
Новогригорівська с/рада

26550
26550

21715
21715

26550
26550

51550

21715

51550

12550

9200

12550

Паліївська с/рада
Якимівська с/рада
Ленінська с/рада( в т.ч.
субвенція райбюджету30000грн на відкриття
дошкільної
групи
в
Копанській
школі
,субвенція
с/раді
на
підвіз дітей -30000грн.)

1000

б)
пластикові
вікна
Маловисківській гімназії

5000

3000

3000
1000

5000

3665

5000

0

8850

0

5000

90000

Соціальний захист та
соціальне забезпечення

5000

5000

5000

5000

5000

90412

Програма
реформою
захисту

5000

5000

5000

5000

5000

175000

45000

45000

45000

45000

220000

175000

45000

45000

45000

45000

220000

220

управління
соціального

Фінансове управління

250380 Інші субвенції в т.ч.
Первомайська
с/рада(ремонт
ями
Беккера)
Олександрівська с/рада
(пластикові вікна)

5000

5000

5000

5000

Якимівська
с/рада(вуличне
освітлення,
електронасос)

10000

10000

Лозуватська
с/рада(вуличне
освітлення)
Розсохуватська
с/рада(ремонт будинку
культури)
Плетеноташлицька
с/рада(пластикові вікна
дитячий садок)
Паліївська с/рада(меблі
дитячий садок)

5000

5000

5000

5000

15000

15000

10000

10000

Оникіївська
с/рада(вуличне
освітлення,
апаратура
дитячий садок)

15000

15000

Новогригорівська
с/рада(вуличне
освітлення)
Кіровська с/рада(ремонт
дитячого садка)

20000

20000

5000

5000

Мар'янівська
с/рада(вуличне
освітлення)
Березівська
с/рада(вуличне
освітлення)
Маловисківська
м/рада(придбання
спецтехніки)
Смолінська
с/рада(встановлення
пам'ятного знаку)

5000

5000

5000

5000

45000

10000

45000

45000

45000

45000

10000

Нововознесенська
с/рада(вуличне
освітлення)
Хмелівська
с/рада(пластикові вікна)

5000

5000

5000

5000

Мануйлівська
с/рада(ремонт СБК)
Ленінська с/рада(підвіз
дітей-30000грн.,ремонт
СБК-5000грн.)
Злинська
с/рада(придбання
огорожі для кладовища)

5000

5000

35000

35000

5000

5000

Великовисківська
с/рада(облаштування
алеї парку)

5000

5000

100

100

Міжбюджетні
трансферти
250311 Дотація вирівнювання ,
що
передається
,що
передається з районних
та міських(міст Києва і
Севастополя,міст
республіканського
значення та обласного
значення) бюджетів до
міських (міст районного
значення),селищних,сіль
ских та районних у
містах бюджетів
Всього видатків[1]

8954

27855

0

50000

0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

0

0

50000
В.Крило

50000

50000

58954

Додаток 3
до рішення Маловисківської
районної ради
від 4 лютого 2011 року № 38
Додаток 8
до рішення Маловисківської районної ради
від 6 січня 2011 року №29

Перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код типової
відомчої
класифікації
видатків місцевих
бюджетів
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

(грн.)

Назва головного
розпорядника коштів
Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

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
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний рік

Районна рада

001
010116

Органи місцевого
самоврядування

006

Районна державна
адміністрація

080101

Лікарні

020

Відділ освіти

070201

Загальноосвітні школи

Капітальні видатки бюджетних
установ

80000,00

Капітальні видатки бюджетних
установ

100000,00

Капітальні видатки бюджетних
установ

375300,00

Всього

555300,00

* Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

