Пропозиції по розподілу вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року, освітньої та
медичної субвенцій до рішення сесії від 21.02.2017
грн.

№
п/п

1

Головний розпорядник
коштів

Районна рада

Ціль

Вільні залишки
районного бюджету

На виконання програми розвитку місцевого самоврядування у
Зіньківському районі на 2016-2017 роки
На виконання програми по видавництву книги "Спортивна
слава Зіньківщини"
Зіньківській ЦРЛ для придбання предметів, матеріалів,
інвентарю

61 260,00

61260,00

154 000,00

154000,00

147 600,00

147600,00

Зіньківській ЦРЛ на придбання медикаментів та виробів
медичного призначення

131 800,00

109576,00

335 500,00

335500,00

1 955,00

1955,00

1 460 000,00

1460000,00

3 850,00

3850,00

5 400,00

5400,00

400,00

400,00

100 000,00

100000,00

20 000,00

20000,00

36 200,00

36200,00

35 000,00

35000,00

70 000,00

70000,00

Зіньківській ЦРЛ на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Зіньківській ЦРЛ для оплати за проведення експертизи проекту
по реконструкції покрівлі на шатрову
Капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих
заходів стоматологічного відділення, поліклінічного відділення,
головного корпусу першого та другого поверхів Зіньківської
ЦРЛ по вул.Івана Петровського в м. Зіньків
Зіньківському ЦПМСД на придбання предметів, матеріалів,
інвентарю
Зіньківському ЦПМСД на придбання медикаментів та виробів
медичного призначення
2

Всього

Райдержадміністрація Зіньківському ЦПМСД на оплату послуг (крім комунальних)
Зіньківському ЦПМСД на придбання медичних препаратів для
пільгової категорії населення (безоплатний та пільговий відпуск
лікарських засобів за певними категоріями захворювань)
Зіньківському ЦПМСД на придбання медичних препаратів для
онкохворих
На виконання програми забезпечення виконання Зіньківською
районною державною адміністрацією делегованих їй районною
радою повноважень на 2017 рік
На виконання програми розвитку цивільного захисту
Зіньківського району на 2016-2020 роки
На виконання районної комплексної програми протидії та
профілактики злочинності на 2016-2020 роки (для СБУ-30,0;
поліція-40)

Вільні залишки
освітньої
субвенції

Вільні
залишки
медичної
субвенції

Вільні залишки
медичної
субвенції д.б.

408

21816

Головний розпорядник
№
коштів
п/п

Ціль
На виконання "Програми інформатизації органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади Зіньківського
району на 2016-2017 роки" (ФУ)

Всього

Вільні залишки
районного бюджету

49 550,00

49550,00

Вільні залишки
освітньої
субвенції

Вільні
залишки
медичної
субвенції

Вільні залишки
медичної
субвенції д.б.

Головний розпорядник
№
коштів
п/п

Всього

Вільні залишки
районного бюджету

200 000,00

200000,00

5 000,00

5000,00

8 000,00

8000,00

212 955,00

212955,00

40 781,00

40781,00

524 188,00

8000,00

15 500,00

15500,00

1 212 972,00

1212972,00

60 000,00

60000,00

На виготовлення проектної документації та проведення
експертизи "Капітальний ремонт заповнення віконних та
дверних прорізів в позашкільних закладах освіти

24 000,00

24000,00

На капітальний ремонт заповнення віконних та дверних
прорізів "Зіньківська станція юних техніків"

187 406,00

187406,00

Ціль

Дошкільним закладам на заробітну плату з нарахуваннями
На виготовлення проектної документації та проведення
експертизи "Капітальний ремонт заміна дерев"яних віконних
блоків на металопластикові Зіньківський дошкільний
навчальний заклад №1"
На виготовлення проектної документації та проведення
експертизи "Капітальний ремонт заміна дерев"яних віконних
блоків на металопластикові Зіньківський дошкільний
навчальний заклад №2"
Зіньківському Опорному закладу на придбання предметів,
матеріалів, інвентарю

3

Відділ освіти

ЗОШ на оплату послуг (крім комунальних)
"Капітальний ремонт заміна дерев"яних віконних блоків на
металопластикові Опорний заклад Зіньківська спеціалізована
школа №1" та виготовлення проектної документації з
проведенням експертизи
На виготовлення проектної документації та проведення
експертизи "Капітальний ремонт заміна дерев"яних віконних
блоків на металопластикові Зіньківська спеціалізована школа
№2"
Реконструкція даху спортивного залу Зіньківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2
Позашкільним закладам на заробітну плату з нарахуваннями

Вільні залишки
освітньої
субвенції

516188,00

Вільні
залишки
медичної
субвенції

Вільні залишки
медичної
субвенції д.б.

Головний розпорядник
№
коштів
п/п

4

Відділ культури,
туризму, молоді та
спорту

Всього

Вільні залишки
районного бюджету

РБК на оплату послуг (крім комунальних) встановлення
протипожежного захисту та охоронної сигналізації та оплату
послуг ЗМІ про висвітлення діяльності клубних закладів

189 671,00

189671,00

РБК на придбання обладнання і предметів довгострокового
користування (синтезатор, костюми)

20 000,00

20000,00

РБК на придбання предметів, матеріалів, інвентарю (крісла
театральні, меблі)

835 200,00

835200,00

Придбання дзеркальних полотен для застеклення стіни в
танцювальному залі дзеркалами

20 000,00

20000,00

РБК придбання одягу сцени

130 000,00

130000,00

1 000 000,00

1000000,00

16 000,00

16000,00

26 400,00

26400,00

10 000,00

10000,00

Ціль

РБК на капітальний ремонт глядацького залу Зіньківського
будинку культури
Музичній школі на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (ноутбуки)
Бухгалтерії на придбання предметів, матеріалів, інвентарю
(меблі, оргтехніка)
Бухгалтерії на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (комп'ютерна техніка)
На виконання програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2017-2020 роки
утримання фізкультурно-спортивного закладу "Старт"

0,00
436 860,00

436860,00

фінансова підтримка ФСТ "Колос"

17 616,00

17616,00

на проведення спортивних заходів

170 000,00

170000,00

610 000,00

610000,00

106 400,00

106400,00

2 500,00

2500,00

29 000,00

29000,00

капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним
покриттям
придбання та встановлення вуличних тринажерів
на проведення інвентаризації спортивних об'єктів
Програми підготовки молоді Зіньківського району до військової
служби та призову її до збройних сил України на 2017-2020
роки

Вільні залишки
освітньої
субвенції

Вільні
залишки
медичної
субвенції

Вільні залишки
медичної
субвенції д.б.

Головний розпорядник
№
коштів
п/п

Ціль
На виконання програми зайнятості населення Зіньківського
району на 2013-2017 роки (громадські роботи)

5

Управління соціального На виконання програми "Надання соціальних послуг соціальнозахисту населення
вразливим верствам населення на безоплатній основі" на 2017
рік
Територіальний центр - для проведення ремонту обладнання

6

Відділ управління
майном

Всього

Вільні залишки
районного бюджету

23 424,00

23424,00

2 000,00

2000,00

10 000,00

10000,00

На виконання програми розвитку місцевого самоврядування
у Зіньківському районі на 2016-2017 роки

0,00

На проведення капітального ремонту приміщення залу засідань
по вул.Воздвиженській,40

470 000,00

470000,00

На придбання м'яких стільців для залу засідань
адміністративного будинку по вул.Воздвиженській,40

341 703,00

341703,00

40 000,00

40000,00

Поточний ремонт приміщень загального користування

52 000,00

52000,00

Поточний ремонт приміщень ВУМ (кабінети)

18 000,00

18000,00

103 900,00

103900,00

На виконання програми забезпечення виконання Зіньківською
районною державною адміністрацією делегованих їй районною
радою повноважень на 2017 рік

130 900,00

130900,00

Інша субвенція міському бюджету на реалізацію районної
програми забезпечення лікарів Зіньківського району службовим
житлом на 2017-2020 роки

800 000,00

800000,00

10 714 891,00

10 176 479,00

На придбання і облаштування шлагбаума електромеханічного

На виконання "Програми інформатизації органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади Зіньківського
району на 2016-2017 роки" УЕАР-24000 грн.,УСЗН-20000 грн.,

Вільні залишки
освітньої
субвенції

Вільні
залишки
медичної
субвенції

Вільні залишки
медичної
субвенції д.б.

516 188,00

408,00

21 816,00

апарат РДА-40800 грн., відділи РДА-19100 грн.
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Фінансове управління

Всього

Начальник фінансового управління

С.І.Слинько

