УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 554

06 серпня 2019 року

50 чергова 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 пунктом 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 № 2696-VIII,
ст.ст. 14, 23 Бюджетного Кодексу
України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу, 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. Враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації щодо
внесення змін відповідно п.5 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» ( співфінансування 10%
від обсягу субвенції) , зменшити 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 грн., збільшивши видатки загального 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 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)
1.2. На виконання районної програми Розвитку територіальних громад
Теплицького району на 2018-2019 роки та з метою співфінансування з
районного бюджету проектів-переможців 16-го обласного Конкурсу проектів
розвитку територіальних громад виділити кошти в сумі 400 000 грн.,

збільшивши видатки спеціального фонду районного бюджету, а саме по
проектах:
- «Капітальний ремонт системи опалення Бджільнянської ЗОШ І-ІІ ступенів
с.Бджільна Теплицького району Вінницької області» на суму 50 000 грн.;
- «Влаштування та відновлення спортивно-ігрового майданчика у
Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів Теплицького району» на суму 50 000
грн.;
- «Капітальний ремонт фасадів опорного закладу "Соболівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплицької районної ради Вінницької
області" із застосуванням новітніх технологій енерго- та ресурсозбереження»
на суму 300 000 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)
1.3. Враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації щодо
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету ( не менш 10 відсотків відповідно постанови Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 319 - придбання персональних
комп’ютерів), виділити кошти в сумі 61 650 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 61 650 грн.
(головний розпорядник - відділ освіти райдержадміністрації)
2. Фінансування видатків, визначених пунктами 1.1, 1.2, 1.3 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 № 1,2.
3. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань
бюджету,
комунальної
власності,
економічних
реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.

Заступник голови районної ради

В.Барановський

