УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 07 червня 2016 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за І квартал 2016 року
Районний бюджет по доходах загального фонду за 1-ий квартал 2016
року виконано в сумі 56291,0 тис. гривень, що становить 98,4 відсотки до
уточнених показників ( уточнений план – 57211,4 тис. грн.). Власних
надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному періоді
надійшло в сумі 3754,2 тис.гривень, що складає 106,4 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 3147,9 тис.грн.) або
перевиконання становить 606,4 тис. гривень.
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 211,9 відсотків
(при уточненому плані 248,8 тис. грн. фактично надійшло до районного
бюджету 527,2 тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло
в сумі 2402,4 тис. гривень субвенцій з державного та обласного бюджетів в
сумі 50134,3 тис. гривень.
Видаткова частина районного бюджету за І квартал 2016 року виконана
на 91,5 відсотків (при уточненому плані – 58970,6 тис. грн., використано –
55979,5 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 94,5 відсотка (при
уточненому плані – 58460,7 тис. грн., фактично використано – 55241,5 тис.
грн.) та спеціальний фонд - на 144,7 відсотків (при уточненному плані – 509,9
тис. грн., фактично використано – 738,0 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
збільшився у цілому на 5624,3 тис. гривень або на 11,3 відсотка. В сумі
асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на освіту
складають 35,3 відсотка від обсягу бюджету або 19521,1 тис. гривень,
охорону здоров»я – 9,5 відсотка (5234,9 тис. грн.), соціальний захист та
соціальне забезпечення – 50,1 відсотки (27694,9 тис. грн.), культуру – 3,1
відсотка (1721,9 тис. грн.). По відношенню до видатків відповідного періоду

минулого 2015 року вони зросли: по освіті на 1,8 відсотка (345,3 тис. грн.),
соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 26,2 відсотка (5742,8
тис. грн.), культурі – 17,8 відсотка (262,2 тис. грн.), охороні здоров»я – 0,1
відсотка (3,4 тис.грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери району станом на 01 квітня цього року складає 1484,6 тис. Гривень.
Заборгованості із оплати теплоенергоносіїв немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за І квартал 2016
року – 15,0 тис. гривень.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за І квартал 2016 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за І-ий квартал 2016
року (додаток 1);
- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими
виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І-й квартал 2016
року (додаток 2).
3. Керівникам бюджетних установ, селищному і сільським головам
вжити заходів щодо дотримання штатно-кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації дохідних джерел
до загального та спеціального фондів бюджету з метою забезпечення
планових річних показників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.
Сапріянчук).
Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

Довідка
про виконання бюджету району
та районного бюджету
за І-ий квартал 2016 року

Зведений бюджет району за І-ий квартал 2016 року по доходах
виконано на 100,3 відсотка (при уточненому плані – 59637,2 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 59788,9 тис. грн.), з яких
загальний фонд бюджету - на 100,0 відсотка (при уточненому плані –
58915,8 тис. грн., фактично надійшло – 58930,6 тис. грн.) та спеціальний
фонд - на 118,9 відсотка (при уточненому плані – 721,4 тис. грн., фактично
надійшло – 858,3 тис. грн.).
Виконання власних надходжень загального фонду бюджету району за
І-ий квартал 2016 року становить 6393,9 тис. гривень, що складає 131,8
відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 4852,3 тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року,
надходження зросли на 1850,7 тис. гривень, або приріст складає 40,7
відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого сформовано 58,2 відсотка ресурсів загального фонду.
Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли
на 1208,6 тис. гривень (з 2513,1 тис. грн. до 3721,6 тис. грн.).
По інших платежах збільшились надходження по:
- акцизному податку - 434,2 тис. гривень;
- рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів -139,1 тис.
гривень;
- єдиному податку - 125,9 тис. гривень.
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно
відмітити значне перевиконання затверджених планових показників по
надходженнях від продажу земель несільськогосподарського призначення
( при плані - 11,9 тис. грн., фактично поступило - 141,9 тис. грн.).
В звітному періоді не забезпечено
виконання запланованих
надходжень по власних доходах тільки трьома сільськими радами:
- Гринявською (виконано на 62,7 відсотка);
- Криворівнянською (70,3 відсотка);
- Хороцівською (71,3 відсотка).

Рівень виконання місцевими радами планових показників за І-ий
квартал 2016 року по власних надходженнях наведено нижче:
(відс.)

Базової дотації
з державного бюджету надійшло в сумі 2402,4 тис.
гривень, що становить 100 відсотка до затвердженого плану на звітний
період .

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло до загального
фонду бюджету району – 50134,3 тис. гривень і становить 97,0 відсотка до
уточненого плану (51661,1 тис. грн.).
Динаміка надходжень основних платежів до загального фонду бюджету
Верховинського району за 1-ий квартал 2015 та 2016 років
(тис. грн..)
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Районний бюджет по доходах загального фонду виконано в сумі
56291,0 тис. гривень, що становить 98,4 відсотка до уточнених показників
( затверджений план – 57211,4 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в
звітному періоді надійшло в сумі 3754,2 тис.гривень, що складає 119,3
відсотка до затвердженого плану на І-ий квартал 2016 року (затверджений
план – 3147,9 тис.грн.), або перевиконання становить – 606,4 тис.гривень.
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 211,9 відсотка
(при уточненому плані 248,8 тис. грн., фактично надійшло до районного
бюджету – 527,2 тис. грн.).
Податковий борг станом на 01.04.2016 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету склав 925,8 тис.гривень, що на 60,0
тис. гривень менше, ніж на 01.01.2016 року (986,1 тис. грн.). В розрізі
платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 24,0 тис. гривень, по
податку на прибуток - 49,5 тис. гривень, по платі за землю – 700,1 тис.

гривень (найбільше підприємство - боржник ТзОВ «Верховинська лісова
компанія», борг якого становить 254,3 тис. грн.), єдиному податку – 72,1 тис.
гривень, інших надходженнях – 80,1 тис. гривень.
За І квартал 2016 року видатки бюджету району склали 58520,0 тис.
гривень, з них видатки загального фонду - 57303,2 тис. гривень,
спеціального – 1216,8 тис. гривень.
В порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяг видатків
збільшився у цілому на 6633,7 тис. гривень (на 12,8 відсотка).
В сумі асигнувань загального фонду видатки складають на:
- освіту - 34,1 відсотка від обсягу бюджету, або 19521,1 тис. гривень;
- охорону здоров’я – 9,1 відсотків ( 5234,9 тис. грн.);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 48,4 відсотка (27702,5
тис. грн.);
- культуру – 3,0 відсотка (1725,3 тис. грн.).
По відношенню до видатків відповідного періоду минулого 2015 року
вони зросли по:
- освіті на 1,7 відсотка (315,9 тис. грн.);
- охороні здоров»я – 0,1 відсотка (3,4 тис. грн.);
- соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 26,2 відсотка
(5747,1 тис. грн.);
- культурі – 18,2 відсотка (265,3 тис. грн.).
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 27065,3 тис. гривень на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 1151,9 тис. гривень, на трансферти населенню – 27335,8 тис.
гривень, на медикаменти – 111,5 тис. гривень, на продукти харчування –
387,4 тис. гривень.
Районний бюджет за І–ий квартал 2016 року по видатках виконано на
91,5 відсотків (при уточненому плані – 58970,6 тис. грн., використано –
53979,5 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 94,5 відсотка (при
уточненому плані – 58460,7 тис. грн., фактично використано – 55241,5 тис.
грн.) та спеціальний фонд - на 144,7 відсотків (при уточненому плані –
509,9 тис. грн., фактично використано – 738,0 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
збільшився у цілому на 5624,3 тис. гривень, або на 11,3 відсотка.
В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки
складають на:
- освіту - 35,3 відсотка від обсягу бюджету, або 19521,1 тис. гривень;
- охорону здоров»я – 9,5 відсотка (5234,9 тис. грн.);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 50,1 відсотки (27694,9
тис. грн.);
- культуру – 3,1 відсотки (1721,9 тис. грн.).

По відношенню до видатків відповідного періоду минулого 2015 року
вони зросли: по освіті на 1,8 відсотків (345,3 тис. грн.), соціальному захисту
та соціальному забезпеченню – 26,2 відсотка (5742,8 тис. грн.), культурі –
17,8 відсотка (262,2 тис. грн.), охороні здоров»я – 0,1 відсотка (3,4 тис. грн.).

Динаміка видатків
загального фонду бюджету Верховинського району на галузі соціальнокультурної сфери за I-й квартал 2015 та 2016 років
( тис.грн. )
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Структура видатків
загального фонду бюджету Верховинського району
за I-ий квартал 2016 року
( тис. грн. )
Інші видатки; 1470,1;
2,6%

Трансферти
населенню; 27335,8;
47,5%

Заробітна плата;
27065,3;
47,0%

Оплата компослуг та
енергоносіїв; 1151,9;
2,0%

Продукти харчування;
387,9;
0,7%
Медикаменти; 111,5;
0,2%

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам установ, що
фінансуються за рахунок бюджету району станом на 01 квітня цього року
складала 1484,6 тис. гривень. Заборгованості із оплати тепло-енергоносіїв
немає.
За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 91,6 тис. гривень, оплату
тепло-енергоносіїв – 15,0 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.2016 року
становила - 1969,4 тис. гривень, по спеціальному фонду – 1,6 тис. гривень.
Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 15,0 тис. гривень.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 07 червня 2016 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за І-ий квартал 2016 року
(тис. грн.)
Код платежу

Найменування доходів

Затверджено на
2016 рік з
урахуванням змін

Виконано за
1-ий квартал
2016 року

12874,1

3721,6

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до
комунальної власності

14,0

10,2

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до бюджету

6,7

4,1

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,5

6,1

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна,
що знаходиться у комунальній власності

80,0

11,4

24060300

Інші надходження

3,2

0,9

Разом власних доходів

13006,5

3754,3

41020100

Базова дотація

9609,7

2402,4

41030000

Субвенції

219980,2

50134,3

Разом доходів загального фонду

242596,4

56291,0

995

524

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
25000000

Власні надходження бюджетних установ

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

41035000

Інші субвенції з державного та обласного бюджетів

600,0

Разом доходів спеціального фонду

1595,0

527,2

244191,4

56818,2

Всього доходів загального і спеціального фондів

3,2

Код
функціональної
класифікації
видатків

Найменування видатків

Затверджено
Виконано за 1на 2016 рік з
ий квартал
урахуванням змін
2016 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
010000

Державне управління

2327,1

355,1

070000

Освіта

88509,7

19521,1

080000

Охорона здоров'я

22035,9

5234,9

090000

Соціальний захист та соцзабезпечення

120706,8

27694,9

110000
120000
130000
160000
250000

Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Сільське господарство
Видатки не віднесені до основних груп

5853,4
894
1006,1
5,0
1408,4

1721,9
145,8
278,1

242746,4

55241,5

Всього видатків загального фонду

289,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
070000
080000

Освіта
Охорона здоров'я

682
441,2

300,9
299,4

090000
110000
130000
150000
250000

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Видатки не віднесені до основних груп

33
100,0
0
406
300

102,1
31,7
3,9
0
0

Всього видатків спеціального фонду

1962,2

738,0

244708,6

55979,5

Разом видатків загального і спеціального фондів

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 07 червня 2016 року
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету за І-й квартал 2016 року
№
п/п

1.

Назва установи,
якій виділено
кошти

Дата і номер
розпорядження

Районна державна
адміністрація

19.02.2016р. №54

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
ження

15000

Фактич
но
профінансовано
15000

Назва заходів, на які
направлено кошти

Матеріальна допомога:
- жителю села Топільче
Сав’юку Ф.І. на часткове
відшкодування збитків,
завданих пожежею в сумі
5,0 тис.гривень;
- жительці селища
Верховина Кубайчук Г.І.
на відбудову житлового
будинку, знищеного
внаслідок пожежі в сумі
5,0 тис.гривень;
- жителю селища Верховина,
прис. Підмагора
Гаджуку Д.Д. на відбудову
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
в сумі 5,0 тис.гривень.

Всього спрямовано 15000 (п’ятнадцять) тисяч гривень.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 07 червня 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету
на 2016 рік
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
районної ради від 26.01.2016 р. «Про внесення змін до рішення районної
ради «Про районний бюджет на 2016 рік», статтею 25 Закону України «Про
освіту», рішенням обласної ради від 18.03.2016 р. №119-4/2016 «Про
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у
2016 році», рішенням обласної ради від 26.05.2016 р. №179-5/2016 «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», розпорядженням обласної
державної адміністрації від 20.04.2016 р. №249 «Про розподіл коштів
спеціального фонду обласного бюджету», від 04.03.2016 р. №108 «Про
розподіл коштів субвенції», рішенням Перехреснянської сільської ради від
25.04.2016 р. «Про передачу трансфертів районному бюджету», протоколом
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій від 28.04.
2016 р. №11 і враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів і податків від 08.04.2016 р. № 15, від 28.04.2016 р.
№16, від 01.06.2016 р. №17 та від 06.06.2016 р. №18 районна рада
вирішила:
1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за І квартал
2016 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 552995 гривень за кодом бюджетної класифікації 11010100
«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати».
2. Спрямувати обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної
частини загального фонду районного бюджету в сумі 552995,0 гривень
головним розпорядникам коштів районного бюджету:

2.1 відділу освіти райдержадміністрації – 50000 гривень за КФКВ
070101 КЕКВ 2210 для придбання матеріалів на проведення поточного
ремонту дитячого садка в селі Устеріки;
2.2 відділу культури і мистецтв райдержадміністрації – 10500
гривень для проведення культурно - мистецьких заходів за КФКВ 110103
КЕКВ 2210;
2.3 фінансовому управлінню райдержадміністрації – 386217 гривень
для спрямування субвенції обласному бюджету на співфінансування
будівництва середньої школи на 33 класи по вул. І.Франка в смт. Верховина
за КФКВ 250380 КЕКВ 3220, передавши їх до спеціального фонду (бюджету
розвитку) районного бюджету;
2.4 районній державній адміністрації – 106278 гривень, з них:
- 50000 гривень для придбання медикаментів та виробів медичного
призначення для проведення поглибленого профілактичного медичного
огляду учасників АТО за КФКВ 080101 КЕКВ 2730;
- 41278 гривень для проведення проектно-вишукувальних робіт на
об’єкт (коректура виконання проекту в 2009 році): «Рекультивація полігону
ТПВ в селі Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області»,
передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного
бюджету;
- 15000 гривень на співфінансування проектів модернізації
водопостачання правобережної частини селища Верховина, будівництва
необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі Верховина (вул.
М.Грушевського та Жаб’євська) та реконструкції районного полігону ТПВ в
селі Бережниця, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку)
районного бюджету.
2.5 Укласти договір між Верховинською районною радою та ІваноФранківською обласною радою про передачу міжбюджетних трансфертів.
3. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету за кодом
доходів 41037000 «Субвенція з державного бюджету на підготовку і
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних,
міських голів 27 березня 2016 року та на виготовлення органами ведення
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень» в сумі
119700 гривень, спрямувавши її головним розпорядникам коштів:
- районній державній адміністрації – 1000 гривень (лютий) на
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків
виборців та іменних запрошень;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації для спрямування
субвенції Білоберізькій сільській раді – 118700 гривень (лютий – 2400
гривень, березень – 100900 гривень, квітень – 15400 гривень) на підготовку і
проведення перших виборів депутатів сільської ради Білоберізької об’єднаної
територіальної громади та відповідного сільського голови 27 березня 2016
року.

4. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035300 «Субвенція за рахунок
залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 300000
гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного
бюджету – районній державній адміністрації по КФКВ 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2273 – 247500 грн., КФКВ 080300 «Поліклініки та амбулаторії» КЕКВ
2273 – 25400 грн., КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ
2273 – 27100 грн.
5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на
суму 80000 гривень та спрямувати їх головним розпорядникам бюджетних
коштів:
5.1 районній державній адміністрації – 20000 гривень за КФКВ 090412
КЕКВ 2730 для надання матеріальної допомоги на відбудову житлових
будинків, пошкоджених пожежею: жителю села Топільче Сав’юку Ф.І. –
10000 гривень та жительці селища Верховина Кубайчук Г.І. – 10000 гривень;
5.2 відділу освіти райдержадміністрації – 60000 гривень за КФКВ
070201 КЕКВ 2240 для облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів
навчальних закладів освіти: Чорнорічанська ЗОШ І ступеня – 30000 гривень
та Барвінківська ЗОШ І ступеня – 30000 гривень.
6. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету на суму 2650790 гривень за кодом бюджетної класифікації
41035000 «Інші субвенції» та спрямувати бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
6.1. районній державній адміністрації – 2518790 гривень, з них:
- за КФКВ 240601 КЕКВ 3110 – 550000 гривень для придбання
спецтехніки для збору та перевезення побутових відходів (для
Верховинського ККП);
- за КФКВ 240601 КЕКВ 3142 – 568790 гривень на реконструкцію
системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та споруд на них в
стаціонарному відділенні територіального центру для постійного проживання
громадян с. Красноїлля;
- за КФКВ 240601 КЕКВ 3122 – 500000 гривень на будівництво
каналізаційних мереж і споруд на них в с. Красноїлля присілок Долина (в т.ч.
виготовлення ПКД);
- за КФКВ 170703 КЕКВ 2240 – 900000 гривень для проведення
поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення ( Ільці - Буркут – 199000 грн., Устеріки – Пробійнівка – 250000
грн., Верхній Ясенів – Голови – 150000 грн., Красноїлля – Замагора –
Верховина – 100000 грн., Криворівня – Бережниця – 30000 грн., Верховина –
Віпче – 30000 грн., Красноїлля – Перехресне, Довогопілля – Кохан – 50000
грн., Зелене – Дземброня – 60000 грн., Розтоки – Барвінків – 31000 грн.).

6.2. фінансовому управлінню райдержадміністрації – 132000 гривень за
КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для спрямування субвенції Устеріківській
сільській раді на виконання заходів Регіональної цільової програми
впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» на 2015-2018 роки (Інноваційні енергоефективні
заходи по вуличному освітленню села Устеріки).
7. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів
районного бюджету – районної державної адміністрації по КФКВ 080101
«Лікарні» КЕКВ 2273 – 247500 грн., КФКВ 080300 «Поліклініки та
амбулаторії» КЕКВ 2273 – 25400 грн., КФКВ 080600 «Фельдшерськоакушерські пункти» КЕКВ 2273 – 27100 грн. та відповідно збільшити їх по
КФКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2111 – 247500 грн., КФКВ 080300
«Поліклініки та амбулаторії» КЕКВ 2111 – 25400 грн., КФКВ 080600
«Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ 2111 – 27100 грн..
8. Зменшити кошторисні призначення по головному розпоряднику
коштів – відділу культури і мистецтв райдержадміністрації у сумі 138000
гривень за КФКВ 150101 КЕКВ 3132, передбачені на співфінансування
проекту розвитку місцевого самоврядування «Капітальний ремонт
(запровадження енергозберігаючих технологій) Замагірського сільського
клубу», відповідно збільшивши їх по головному розпоряднику бюджетних
коштів – фінансовому управлінню райдержадміністрації за КФКВ 250380
КЕКВ 3220 з подальшим спрямуванням субвенції Замагірській сільській раді
для фінансування зазначеного Проекту.
9. Міжбюджетні трансферти в сумі 500 гривень у вигляді іншої субвенції
з Перехресненської сільської ради направити на збільшення обсягу видатків
спеціального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів
районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 150101
КЕКВ 3110 для проведення співфінансування проекту розвитку місцевого
самоврядування.
10. Укласти договір між Верховинською районною радою та
Перехресненською сільською радою про передачу коштів між бюджетами.
11. Перепланувати кошти в сумі 50000 гривень, передбачені по
Програмі соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів
району для проведення співфінансування мікропроекту громади, що
реалізується в рамках ІІІ фази Проекту ЄС та ПРОООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – ІІІ» Устеріківській сільській раді, при цьому
зменшити бюджетні призначення в сумі 50000 гривень по загальному фонду
районного бюджету за КФКВ 250380 КЕКВ 2620, відповідно збільшивши їх
за КФКВ 250380 КЕКВ 3220, передавши зазначені призначення до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету для подальшого
спрямування коштів Устеріківській сільській раді.
12. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо
розподілу за функціональною та економічними ознаками.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 07 червня 2016 року
селище Верховина
Про районну цільову соціальну
програму з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016 – 2020 роки
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
із внесеними змінами та доповненнями № 375- VI від 04.09.2008 року, метою
здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров»я дітей та молоді,
районна рада :
вирішила:

1. Затвердити районну цільову соціальну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки без фінансування (додається).
2. Співвиконавцям Програми забезпечити неухильне виконання заходів
районної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на
2016- 2020 роки.
3.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації .

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

