Пояснювальна записка
до рішення районної ради про внесення змін
до районного бюджету Старобільського району на
2019 рік
Проект рішення про внесення змін до районного бюджету Старобільського району на
2019 рік сформовано у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України (в редакції від
08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Податкового кодексу України, Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
У міжсесійний період внесено зміни до дохідної частини розпорядженням голови
районної державної адміністрації «Про внесення змін до районного бюджету» від
19.19.2019 року № 64, збільшено дохідну частину на 1 643 837 грн.
Зміни до доходної частини бюджету внесені до наступних трансфертів:
1.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту
на сході України, збільшено на 1 400 000 грн., (для міської ради для придбання відомчого
житла для внутрішньо переміщених осіб);
2.
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного
бюджету – збільшено на 212 872 грн.,
3.
Інші дотації з місцевого бюджету – збільшено на 6 000 грн. від
Половинкинської сільської ради на утримання школи;
4.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – збільшено на 20 457 грн.,
5.
Інші субвенції з місцевого бюджету - збільшено на 4 508 грн. від
Новопсковської селищної ОТГ на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
Проектом рішення пропонується:
зменшення дохідної частини загального фонду районного бюджету в загальному обсязі на
71 530 грн. за рахунок зменшення іншої субвенції від Чмирівської сільської ОТГ (на
виконання районної програми розвитку та підтримку КНП "Старобільський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги Старобільської районної ради") та на 280 089 грн. за
рахунок зменшення субвенції на надання пільг та житлових субсидій на оплату житловокомунальних послуг населенню;
збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету в обсязі 327 423 грн. за
рахунок іншої іншої субвенції від Чмирівської сільської ОТГ на утримання КУ
"Старобільське РТМО" та на 452 493 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції.

ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
У міжсесійний період відповідно до розпорядження голови районної державної
адміністрації внесені наступні зміни до видаткової частини бюджету:
за бюджетною програмою 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» збільшити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» - 218 872 грн. (інша дотація від Половинкинського сільського
бюджету – 6 000 грн., дотація з обласного бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з
державного бюджету - 212 872 грн.)
за бюджетною програмою 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів» збільшено 24 965 грн., а саме за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на
заробітну плату» - 20 457 грн. (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату
праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів), КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4 508 грн. (за рахунок іншої субвенції
від Новопсковської ОТГ).
за бюджетною програмою 9560 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту
на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» за КЕКВ 3220
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшити на
1 400 000 грн.
Зміни до проекту рішення:
за бюджетною програмою 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» збільшено – 327 423 грн. за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (за рахунок іншої
субвенції з бюджету Чмирівської ОТГ);
за бюджетною програмою 0212111 «Первинна медична допомога населенню,
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» зменшено
71 530 грн. за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» (за рахунок іншої субвенції з сільського бюджету Чмирівської сільської
об’єднаної територіальної громади);
за бюджетною програмою 0212144 «Централізовані заходи на лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити
452 493 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету:
за бюджетною програмою 0813011 «Надання пільг на оплату житловокомунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити 200 000 грн.;
за бюджетною програмою 3012 «Надання субсидій на оплату житловокомунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити 480 089 грн.
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