ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2017 рік

З метою вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку
населених пунктів району, керуючись статтями 22,23,78 Бюджетного кодексу
України, статтями 43,55 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
Схвалити проект змін до показників районного бюджету на 2017 рік,
затверджених рішенням XV позачергової сесії сьомого скликання від 23 грудня
2016 року №265 "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами, у частині:
1. Збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету по
податку на доходи фізичних осіб суму 537299,00 грн. за рахунок перевиконання
планових призначень загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2017
року.
2. Збільшення видатків загального фонду районного бюджету по головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
2.1 Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації по :
- розпоряднику нижчого рівня комунальному підприємству «Олешківська
центральна районна лікарня» в сумі 144714,00 грн., з них: ремонт та очищення
внутрішніх поверхонь водогрійних котлів в котельні - 26856,00 грн., ремонтні
роботи коректора комерційного вузла обліку - 4458,00 грн., поточного ремонту
палати терапевтичного відділення для учасників бойових дій - 44800,00 грн.,
продукти харчування (хлібобулочні вироби) - 45000,00 грн., придбання
медикаментів - 23600,00 грн.
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» в сумі 72465,00 грн., з них: на випробування та
здачу в експлуатацію контуру заземлення та блискавкозахисту - 15000,00 грн.,
придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту ФП с. Дружнє 12795,00 грн., придбання медичних засобів та придбання інвентарю - 14670,00
грн., придбання паливо-мастильних матеріалів для пересувного флюорографу -

15000,00 грн., для поточного ремонту
стаціонарного
флюорографу
Новомаячківської лікарської амбулаторії - 15000,00 грн.
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Олешківська
районна стоматологічна поліклініка» в сумі 63890,00 грн., із них 28890,00 грн.
для придбання дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту та
35000,00 грн. на пільгове зубопротезування пільгової категорії громадян.
2.2 Відділу культури Олешківської районної державної адміністрації по:
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Олешківська дитяча
музична школа» в сумі 6500,00 грн. для придбання принтеру та програмного
забезпечення.
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Олешківська
центральна районна бібліотека» в сумі 3500,00 грн. для придбання програмного
забезпечення.
2.3 Головному розпоряднику коштів відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації на виконання районної програми «Розвиток
освіти Олешшя - інвестиції в майбутнє району 2016-2017 роки»:
- на демонтаж димохідної труби в сумі 18000,00 грн. дитячо-юнацькій
спортивній школі;
- на оплату видатків на відрядження в сумі 8000,00 грн. методичному
кабінету;
- на придбання ноутбуку для Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі
10000,00 грн.;
- на капітальний ремонт покрівлі актової зали в сумі 80000,00 грн.
Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст.
2.4 Районній державній адміністрації на виконання районної цільової
програми «Організаційного та фінансового забезпечення проведення у районі
оборонної роботи, мобілізаційної підготовки місцевого значення і надання
шефської допомоги підшефним військовим частинам у 2017-2018 роках» в сумі
6000,00 грн. (для перевезення особового складу до місця проведення зборів), на
проведення конкурсу «Краща сільська рада» в сумі 22000,00 грн. та на виконання
районної програми «Економічного, соціального та культурного розвитку
Олешківського району на 2017 рік» - 14870,00 грн. на оплату послуг по
встановлення пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам.
2.5 Олешківській районній раді в сумі 56360,00 грн., в тому числі на оплату
праці працівників - 34160 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 14000,00
грн., оплата електроенергії - 8200,00 грн.
2.6 На виконання районної програми «Економічного, соціального та
культурного розвитку Олешківського району на 2017 рік» в сумі 16000,00 грн.
Костогризівській сільській раді на оплату робіт за розробку схем вуличного
освітлення села Костогризове, Олешківській районній державній адміністрації на
придбання предметів та матеріалів в сумі 15000,00 грн.
3. За рахунок зменшення обсягу резервного фонду районного бюджету на
50000,00 гривень, збільшуються видатки районній державній адміністрації на

виконання районної програми «По запобіганню та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру і оперативне реагування на них у
Олешківському районі на 2016-2020 роки» в сумі 50000,00 грн. на придбання
деззасобів, засобів захисту та паливо-мастильних матеріалів для проведення
протиепізоотичних заходів, запобігання виникнення та ліквідації спалахів
карантинних хвороб тварин на території Олешківського району (Олешківській
районній державній лікарні ветеринарної медицини).
4. Збільшення доходної частини по загальному фонду районного бюджету за
ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в
сумі 4936730,00 грн.
5. Збільшення видатків по спеціальному фонду по головному
розпорядникам кошів:
5.1 Фінансовому управлінню районної державної адміністрації за КПКВК
7518440 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі
1735000,00 грн.
5.2 Управлінню
соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
- розпоряднику нижчого рівня комунальному підприємству «Олешківська
центральна районна лікарня» в сумі 1500000,00 грн., з них на придбання
медичного обладнання, цифрового мамографічного комплексу - 1300000,00 грн.,
на капітальний ремонт приміщення - 200000,00 грн.
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» в сумі 538730,00 грн. на капітальний ремонт
Ювілейненської лікарської амбулаторії Олешківський район.
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Олешківська
районна
стоматологічна поліклініка» в сумі 284000,00 грн. на придбання
стоматологічного обладнання, в тому числі: печі для опалення кераміки,
стоматологічної установки, радіовізіографу.
5.3 Головному розпоряднику коштів відділу освіти районної державної
адміністрації по загальноосвітнім навчальним закладам в сумі 879000,00 грн., в
тому числі на реконструкцію та реставрація об'єктів в сумі 854000,00 грн. та на
капітальний ремонт об'єктів в сумі 25000,00 грн.
6. Затвердити уточнений розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій.(додаток №1)
7. Збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету за
рахунок субвенції, що надходить із місцевих бюджетів в сумі 236970,00 грн.:
Ювілейної сільської ради - 2510,00 грн., Новомаячківської селищної ради 4000,00 грн., Раденської сільської ради - 53310,00 грн. Виноградівської сільської
ради - 6150,00 грн., Великокопанівської сільської ради - 154000,00 грн. (на
утримання музичної школи с. Абрикосівка - 77000,00 грн., на надання пільг

послуг зв'язку - 9300,00 грн., на утримання методиста - 17700,00 грн., утримання
посад викладачів автосправи та кулінарії - 50000,00 грн.), виконавчий комітет
Олешківської міської ради - 17000,00 грн. та відповідно збільшення видатків
загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів
районного бюджету:
7.1 Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації:
- загальноосвітнім навчальним закладам в сумі 53310,00 грн., на заробітну
плату кухонних працівників та на продукти харчування.
- ЦМНВ комбінату в сумі 50000,00 грн. на оплату праці працівникам
установи.
- методичному кабінету в сумі 17700,00 грн. на оплату праці працівникам
установи.
7.2 Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку в сумі
9300,00 грн.
- комунальному підприємству «Олешківська центральна районна лікарня» в
сумі 23150,00 грн.,
7.3 Олешківському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді в сумі 4000,00 тис. грн. на оплату праці працівникам установи.
7.4 Комунальному закладу «Олешківська дитяча музична школа» в сумі
77000,00 грн. на оплату праці та енергоносії.
7.5 Субвенція обласному бюджету на оплату за навчання по програмі
«Людський капітал» (25 відсотків з бюджету Ювілейненської сільської ради) в
сумі 2510,00 грн.
8. Внесення змін по субвенції з районного бюджету державному бюджету в
сумі 85000,00 грн. з капітальних трансфертів (Управлінню Служби безпеки
України в Херсонській області на удосконалення інформаційно-аналітичного та
матеріально-технічного
забезпечення
оперативно-службової
діяльності
Олешківського МРВ) на поточні трансферти (Управлінню Служби безпеки
України в Херсонській області на матеріальне
забезпечення оперативнослужбової діяльності Олешківського МРВ для придбання паливно-мастильних
матеріалів)
9. Перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів
нижчого рівня загального фонду районного бюджету в сумі 18640,00 грн. по
комунальному підприємству «Олешківська центральна районна лікарня»
в
зв'язку із передачею флюорографу до КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»;
10. Внесення змін по головним розпорядникам коштів загального фонду
районного бюджету в межах затверджених кошторисних призначень:
10.1 Управлінню соціального захисту населення районної державної по
програмі «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту

людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки» в сумі 12000,00 грн. на
виготовлення бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім'ї.
10.2 Олешківській районній державній адміністрації по програмі «Розвитку
інформаційного простору Олешківського району на 2017-2020 роки» на суму
6000,00 грн.
10.3 За рахунок зменшення видатків на оздоровлення та відпочинок дітей в
сумі 66350,00 грн. збільшено видатки відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації:
- на проведення фізкультурно-масових заходів в сумі 45350,00 грн.
- Центру дитячої творчості в сумі 10000,00 грн. для участі в Міжнародному
фестивалі хореографії дитячого колективу «Фантазія».
- дитячо-юнацькій спортивній школі в сумі 11000,00 грн. на поточний
ремонт спортивних залів та посадочних понтонів.
10.4 За рахунок зменшення видатків в сумі 86500,00 грн. співфінансування
на виконання заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу
Херсонської області на 2017-2021 роки» збільшено видатки:
- по комунальному закладу «Олешківська центральна районна бібліотека» в
сумі 16000,00 грн. для підписки періодичних видань та придбання принтеру.
- по комунальному закладу «Олешківський районний краєзнавчий музей» в
сумі 31000,00 грн. на оформлення технічної документації на земельну ділянку та
поточного ремонту електромережі.
- відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації по
загальноосвітнім навчальним закладам в сумі 39500,00 грн. на капітальний ремонт
спортивної зали Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
11. Внесення змін по спеціальному фонду головному розпоряднику коштів
- відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації в сумі
35960,00 грн. з капітального ремонту по загальноосвітнім навчальним закладам
району на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів району.
12. Перерозподілу бюджетних призначень по ДЮСШ «Золота Нива» між
розпорядниками коштів загального фонду районного бюджету в сумі 309 433,11
грн. з сектору у справах сім'ї, молоді та спорту до відділу освіти, сім'ї, молоді та
спорту.
13. Внесення змін по розпорядникам нижчого рівня з Комунального
закладу «Олешківський районний центр культури та дозвілля ім. Т.Г.Шевченка»
до Комунального закладу «Олешківський районний краєзнавчий музей» в сумі
76 500 грн. (на оплату праці працівникам)
14. Внесення змін в частині субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
на суму 1175000,0 грн.
15. Зменшення доходної
та видаткової частини загального фонду
районного бюджету по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,

природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот на суму 523500,00 гривень.
16. Пункт 2.4.3 рішення XIX сесії VII скликання від 23 травня 2017 року
№ 345 викладається в новій редакції:
КПКВК 7518800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на виконання районної програми
«Розвиток освіти Олешшя - інвестиції в майбутнє району на 2016-2017 роки»
Козачелагерській сільській раді на капітальний ремонт дитячого садка з
благоустроєм прилеглої території «Казка» в сумі 1500000,00 грн.
17. Пункт 2.5.2 рішення XXII сесії VII скликання від 18 серпня 2017 року
№ 406 викладається в новій редакції:
по КПКВК 7518800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» в сумі 223500,00 грн.:
- на виконання районної програми «Розвиток освіти Олешшя - інвестиції в
майбутнє району на 2016-2017 роки» на проведення капітального ремонту
дитячого ясла-садочка Подо-Калинівської сільської ради в сумі 223500,00 грн.
18. Змінено цільове призначення коштів управлінню соціального захисту
населення районної державної адміністрації в сумі 70000,00 грн. (надання
одноразової допомоги демобілізованим із зони АТО), із них для надання
екстреної допомоги мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі
внаслідок непередбачених обставин - 20000,00 грн. та на компенсацію навчання за
контрактом учасникам бойових дій та членам їх сімей (дітям) - 50000,00 грн.
19. Викладається в новій редакції п 2.4 абзац 2 рішення ХХШ позачергової
сесії VII скликання від 05.09. 2017 року № 419 «Про внесення змін до рішення XV
позачергової сесії VII скликання від 23 грудня 2016 року №265 «Про районний
бюджет на 2017 рік».
Районній державній адміністрації:
- на проведення поточного ремонту автомобільної дороги місцевого
значення 0221702/Т-22-16/ - Гладківка-Раденськ-Козачі Лагері одержувачу
коштів службі автомобільних доріг у Херсонській області по КПКВК 0316650
«Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 100000,00 грн.
20. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати
проект рішення про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік
та в установленому порядку направити на розгляд районної ради.
21. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Додаток 1
до розпорядження районної ради від
2017 р. №

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного б ю д ж е т у місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

№
з/п

Назва місцевого
бюджету

Назва об'єкта
(заходу), його
місцезнаходження

ВСЬОГО ПЕРЕДБАЧЕНО КОШТІВ 3
Розпорядження КМУ №457-р Розпорядження КМУ №640-р від Розпорядження КМУ №689-р від
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (457-р; 640-р;
30.08.2017 р. (зміни доЖ«463-р)
27.09.2017 р.
від 04.07.2017 р.
689-р)
в тому числі

1

2

Бюджет
Брилівської
селищної ради

Капітальний ремонт
дитячого садка з
благоустроєм
Бюджет
Козачелагерської прилеглої території
сільської ради
"Казка" за адресою

в тому числі

в тому числі
ВСЬОГО

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

243 690

243 690

243 690

0

2 422 600

2 422 600

2 422 600

0

Загальний
фонд
Капітальний ремонт
приміщень спортзалу
БК в смт Брилівка
Олешківського
району, Херсонської
області

в тому числі

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

с. Казані Лагері,
вул. Мічуріна, 79а

3

Бюджет
Костогризівської
сільської ради

Капітальний ремонт
актового залу, покрівлі
дитячого садка в
с. Костогризове,
вул. Нова 406

674 260

674 260

674 260

0

4

Бюджет
Виноград івської
сільської ради

Реконструкція покрівлі
Виноград івського
будинку культури по
вул. Поповича, 2а, с.
Виноградове
Олешківського району

512 720

512 720

512 720

0

Бюджет
Костогризівської
сільської ради

Капітальний ремонт
м'якої покрівлі будівлі
Костофизівського
будинку культури по
вул. Мічуріна, 2а,
с. Костогризове
Олешківського району

56 830

56 830

56 830

0

5

6

7

Бюджет
Тарасівської
сільської ради

Капітальний ремонт
одноповерхової
будівлі під розміщення
садової групи
Тарасівського
дошкільного
навчального закладу

131 570

131 570

131 570

0

"Світлячок" по вул.
Садовій, 100, с.
Тарасівка
Олешківського
району

Реконструкція
котельні та
теплотраси
Костогризівської
Районний бюджет
загальноосвітньої
школи І—III ступенів

293 000

320 000

437 000

1 050 000

730 000

320 000

505 000

295 000

930 000

1 730 000

1 435 000

295 000

283 000

300 000

417 000

1 000 000

700 000

300 000

121 000

279 000

200 000

600 000

321 000

279 000

121 000

279 000

200 000

600 000

321 000

279 000

40 000

84 000

90 000

214 000

130 000

8 4 000

с. Костогризово,
вул. Ювілейна, 1

8

9

Бюджет сільської Будівництво дороги
м. Олешки, с. Саги
ради
Реконструкція системи
опалення
Костогризівської
Районний бюджет загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів

с. Костогризово,
вул. Ювілейна, 1

10

11

12

Реконструкція системи
вуличного освітлення
с. Костофизове
(внести зміни у
попередні
розпорядження КМУ
щодо розподілу
субвенції 3
Районний бюджет
держбюджету
"Поточний ремонт
освітлення
Костогризівська
середня школа
—III ступенів с.
Костогризово, вул.
Ювілейна, 1)"
Реконструкція покрівлі
нежитлової будівлі
Бюджет
Олешівської
стадіону "Старт"
міської ради
м Олешки,
вул. Софіївська, 78
Капітальний ремонт
зистеми освітлення в
Бюджет
Підстепненської
Підстепне,
сільської ради
Підстепенська
гільська рада

13

Бюджет
Підстепненської
сільської ради

14

Бюджет
Солонцівської
сільської ради

15

Бюджет
Солонцівської
сільської ради

16

Бюджет
Олешівської
міської ради

Капітальний ремонт
системи освітлення

26 000

75 000

15 000

116 000

41 000

7 5 000

Капітальний ремонт
системи опалення
Солонцівського
будинку культури
с. Солонці,
вул. Зарічна 87в

101 000

199 000

100 000

400 000

201 000

199 000

Капітальний ремонт
будівлі Солонцівський
будинок культури
с. Солонці,
вул. Зарічна, 87в

101 000

299 000

100 000

500 000

201 000

299 000

Капітальний ремонт
будинку культури в
м. Олешки, с. Саги

101 000

299 000

100 000

500 000

201 000

299 000

ЗО 000

95 000

25 000

150 000

5 5 000

9 5 000

1 300 000

1 300 000

0

1 300 000

700 000

700 000

0

700 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 490 000

1 490 000

0

1 490 000

680 000

680 000

0

680 000

с. Піщане,
Підстепенська
сільська рада

Капітальний ремонт

вимощення

17

Районний бюджет Олешківської
спеціалізованої школи

І—III ступенів № 4

18

19

20

21

22

Реконструкція системи
опалення нежитлової
будівлі (літера «А»)
стадіону «Старт» м.
Олешки, вул.
Софіївська, 78
Реконструкція
каналізаційних мереж
стадіону «Старт» м.
Олешки, вул.
Софіївська, 78
Капітальний ремонт
спортивного залу
нежитлової будівлі
(літера «А») стадіону
«Старт» м. Олешки,
вул. Софіївська, 78
Капітальний ремонт з
утепленням фасадів
нежитлової будівлі
(літера «А») стадіону
«Старт» м. Олешки,
вул. Софіївська, 78
Капітальний ремонт
Олешківська
майданчику тенісного
районна державна корту із заміною
адміністрація
огорожі (майданчик І)
на стадіоні «Старт»
м. Олешки, вул.
^і-іґ+чіїїа/'ч.і/а

7Д

Капітальний ремонт
покриття футбольного
майданчика із заміною
огорожі (майданчик II)
на стадіоні «Старт»
м. Олешки, вул.
Софіївська, 78

23

24

25

26

Викон.ком.
Олешівської
міської ради

Реконструкція
нежитлової будівлі
тиру (літера «Г») на
стадіоні «Старт» м.
Олешки, вул.
Софіївська, 78
Реконструкція
футбольного поля та
бігової доріжки
(споруда III) на
стадіоні «Старт» м.
Олешки, вул.
Софіївська, 78
Реконструкція трибун
на стадіоні «Старт»
м. Олешки, вул.
Софіївська, 78

27

КП Олешківська ЦРЛ
Придбання медичного
обладнання,
Районний бюджет цифрового
мамографічного
комплексу, м. Олешки,
вул. Софіївська,85

28

КП Олешківська ЦРЛ
Капітальний ремонт
приміщення фізіоРайонний бюджет
терапевтичного
кабінету, м. Олешки,
вул. Софіївська, 85

29

КЗ Олешківська
районна
стоматологічна
поліклініка Придбання
стоматологічного
обладнання, в тому
числі: печі для
Районний бюджет
опалення кераміки,
стоматологічної
установки,
задіовізіографу. м.
Олешки,
вул. Житлоселище, 20

440 000

440 000

0

440 000

1 450 000

1 450 000

0

1 450 0 0 0

1 490 000

1 490 000

0

1 490 000

1 450 000

1 450 000

0

1 450 0 0 0

1 300 000

1 300 000

1 300 000

0

200 000

200 000

200 000

0

284 000

284 000

284 000

0

