УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 543
12 квітня 2019 р.

46 позачергова сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на 2019
рік»
Керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні ” та Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» від 28 лютого 2019 року №2696VIII, ст.14 Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації
постійних комісій з питань: бюджету, комунальної власності, економічних
реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу;
регламенту,
депутатської
етики,
гласності,
адміністративно
–
територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування,
зміцнення законності та правопорядку, районна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на 2019 рік»,
а саме:
1.1. У зв’язку з прийняттям Закону України від 26.11.2018 року № 2630VIII «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного
стану в Україні» у Теплицькому районі у 2 об’єднаних територіальних громадах
(Теплицькій, Соболівській) не відбулися перші місцеві вибори. З метою
врегулювання бюджетних правовідносин між державним та місцевими
бюджетами у 2019 році та відповідно уточнення показників міжбюджетних
трансфертів, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік, внести
такі зміни:
- до додатків № 1, №3 , №5, №6 рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року №514 «Про районний бюджет на 2019 рік»
відповідно до додатків 1-4 цього рішення.
1.2. На виконання районної програми «Майбутнє Тепличчини в збережені
здоров’я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції, виділити кошти в сумі
50 000 грн. КНП «Теплицький центр первинної медичної допомоги» на
забезпечення інвалідів та дітей - інвалідів технічними та іншими засобами,
збільшити видатки загального фонду районного бюджету по КПКВКМБ
0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 50 000 грн.
(головний розпорядник - районна державна адміністрація)
1.3. Відповідно п.4 ст.1034 «Медична субвенція» Бюджетного кодексу
України розподілити залишок медичної субвенції, що склався станом на 01

січня 2019 року, збільшивши видатки загального фонду по ТПКВКМБ 0212010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 157117
грн.:
в т.ч. оплата послуг(крім комунальних) - 157117 грн.
1.4. Відповідно до ст.1032 «Освітня субвенція» Бюджетного кодексу
України розподілити залишок освітньої субвенції, що склався станом на 1
січня 2019 року в сумі 1 509 442,75 грн., збільшивши видатки спеціального
фонду районного бюджету по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму 1 509 442,75 грн. ( на капітальний ремонт
освітніх закладів)
Розподілити залишок коштів по спеціальному фонду станом на 1 січня
2019 року в сумі 387 555,77 грн.:
- по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму 300 000 грн. (придбання обладнання
кабінетів природо-математичних предметів);
- по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму 87 555,77 грн. (на капітальний ремонт
освітніх закладів).
Розподілити залишки коштів за субвенцією з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій станом на 1 січня 2019 року в сумі 312 000 грн., в
т.ч.:
- Придбання та влаштування спортивного майданчика та спортивного
інвентаря (обладнання) для опорного закладу Теплицька ЗОШ I—III ступенів
№ 2 в смт Теплик Теплицького району Вінницької області - 45000 грн.;
- Капітальний ремонт із заміною вікон на металопластикові в
Степанівській ЗОШ I—III ступенів по вул. Миру,3, с. Степанівка Теплицького
району Вінницької області - 78000 грн.;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
(промислова електрична плита для харчоблоку) в Погорільській ЗОШ I-II
ступенів в с. Погоріла Теплицького району Вінницької області - 10 000 грн.;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
(мультимедійного обладнання, інтерактивних комплексів) в Пологівську ЗОШ I
—III ступенів с. Пологи Теплицького району Вінницької області - 23 000 грн.;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
(мультимедійного обладнання, інтерактивних комплексів) для опорного закладу
Теплицька ЗОШ I—III ступенів № 1 в смт Теплик Теплицького району
Вінницької області - 80 000 грн.;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
(мультимедійного обладнання, інтерактивних комплексів) для опорного закладу

Теплицька ЗОШ I—III ступенів № 2 в смт Теплик Теплицького району
Вінницької області - 29 000 грн.;
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
(мультимедійні дошки, проектори, ноутбуки, персональні комп’ютери, МФУ,
меблі, агрегатів холодильних, плити електричні, музичні підсилювачі,
холодильники) для Метанівської ЗОШ I—II ступенів в с. Метанівка
Теплицького району Вінницької області - 47 000 грн.
Розподілити залишки коштів за субвенцією з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій станом на 1 січня 2018 року в сумі 179 516,58 грн.,
в т.ч.:
- Капітальний ремонт даху в Пологівській ЗОШ І – Ш ступенів с.Пологи
Теплицького району Вінницької області – 135 587,78 грн.;
- Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові в
Побірському ДНЗ «Казка» по вул. Шкільна с.Побірка Теплицького району
Вінницької області – 25 010 грн.;
- Придбання спортивного обладнання та інвентарю для Теплицької ЗОШ І
–Ш ступенів № 1 по вул. Незалежності 20 смт. Теплик Вінницької області –
6548,00 грн.;
- Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Бджільнянської ЗОШ І –ІІ
ст. с. Бджільна Теплицького району Вінницької області – 12370,80 грн.
Розподілити залишки коштів за субвенцією з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій станом на 1 січня 2017 року в сумі 55 137,50
грн., в т.ч.:
- Реконструкція приміщення корпусу №1 Завадівської ЗОШ І – ІІ ступенів
«Центр патріотичного виховання та туризму «Південний Буг» с. Завадівка – 55
137,50 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)
1.5. Розподілити залишки коштів за субвенцією з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій станом на 1 січня 2019 року в сумі 78 000 грн., в
т.ч.:
- Капітальний ремонт із заміною покрівлі Сашанського БК в с. Саша
Теплицького районну Вінницької області - 78 000 грн.
(головний
розпорядник
коштів
–
відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації).
1.6. На виконання районної програми «Майбутнє Тепличчини в збережені
здоров’я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції, виділити кошти в сумі
300 000 грн. КНП «Теплицька центральна районна лікарня»Теплицької районної
ради, в тому числі: на медикаменти та вироби медичного призначення - 150 000
грн., на забезпечення харчуванням хворих - 150 000 грн., збільшивши видатки
загального фонду районного бюджету
по
ТПКВКМБ 0212010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 300 000
грн.
(головний розпорядник - районна державна адміністрація)

1.7. На виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі в
Теплицькому районі на 2017-2021р.р. виділити
кошти
відділу освіти
райдержадміністрації в сумі 17 250 грн. для виплати стипендії учням,
збільшивши видатки загального фонду районного бюджету по ТПКВКМБ
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 17 250 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)
1.8. На виконання Комплексної програми «Діти, молодь, сім’я» на 2018 –
2020 роки виділити кошти відділу освіти райдержадміністрації в сумі 9050
грн. на одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування після досягнення 18 річного віку, збільшивши видатки загального
фонду районного бюджету по ТПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у
сфері освіти» на суму 9050,00 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)
1.9. Враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації щодо
співфінансування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня
2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» (10% від обсягу субвенції), виділити
кошти в сумі 68 700,00 грн., збільшивши видатки спеціального фонду
районного бюджету по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на суму 68 700,00 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації).
1.10. На виконання заходів «Програми для забезпечення виконання
рішень суду на 2019-2020 роки» виділити кошти в сумі 5120,00 грн. Теплицькій
районній раді на погашення заборгованості за судовими рішеннями про
стягнення коштів, збільшивши видатки загального фонду районного бюджету
по ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на
суму 5120,00 грн.
(головний розпорядник – районна рада )
2. Рішення набуває чинності з дня його опублікування, а умови підпункту
1.1 застосовувати з 1 січня 2019 року.
3. Фінансування видатків, визначених підпунктами 1.2-1.10 цього
рішення, здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального фонду та
спеціального фонду районного бюджету, який утворився станом на 1 січня 2019
року, відповідно з додатками №5-7.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу.
Голова районної ради

Т. Сокотнюк

