Довідка до рішення сесії «Про внесення змін до показників
районного бюджету» від 17.07.2018
Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та статей 14, 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, виносяться
питання про внесення змін до показників районного бюджету поточного року
Планується збільшити доходи районного бюджету на суму 7 316 163 грн.,
за рахунок:
- збільшення доходів районного бюджету на суму 2 612 570 грн.,
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 430 000
грн.,
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2 352 700 грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах – 200 000 грн.,
- іншої субвенції, яка передбачена обласним, міським та сільськими
бюджетами 720 893 грн. (додаток 1).
Планується збільшити видатки районного бюджету на суму 7 316 163 грн.,
(додаток 3), за рахунок всіх джерел доходів, із них:
- Зіньківській ЦРЛ – 105 000 грн.,
- КНП «Зіньківський центр ПМСД» – 3 088 200 грн.,
- на виконання програми розвитку архівної справи Зіньківського району на
2018-2020 роки – 2000 грн.,
- відділу освіти – 2 760 635 грн. (дошкільним закладам – 69 200 грн.,
загальноосвітнім школам – 2 687 865 грн., для виплати одноразової допомоги
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батькіського піклування, після досягнення
18-річного віку 3500 грн.),
- відділу культури, туризму, молоді та спорту на забезпечення діяльності
бібліотек - 13 080 грн., клубних закладів – 463 320 грн.,
- на виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту на 20172020 роки» - 16 000 грн.,
- відділу управління майном – 188 000 грн.,
- на надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторнокурортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним
закладам, розташованих на території Полтавської області, за санаторнокурортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесеної до категорії І – 27 288 грн., (обл.бюдж.)

- на реалізацію заходів Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу – 37 000 грн.,
- передбачена інша субвенція сільським бюджетам в сумі – 430 000 грн.,
та субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах – 200 000 грн.,
зменшено видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни – 3000 грн. (обл.бюдж.),
та видатки на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих
ветеранів війни, з членів учасників антитерорістичної операції, загиблих воїнів
інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоровя, одержаних під час участі у
Революції гідності та учасників добровольців АТО - - 11360 грн. (обл.бюдж.).
За поданням розпорядників бюджетних коштів вносяться окремі зміни в
розрізі функціональної та економічної класифікації без зміни річної суми
призначень, а саме: територіальний центр, відділ управління майном, ЦПМСД.

