УКРАЇНА
Івано–Франківська область
Тлумац ькарайоннарада
VI демократичне скликання
(шоста сесія)

РІШЕННЯ
від «23» червня 2011 р. №087-06/11
м. Тлумач

Про уточнення районного
бюджету на 2011 рік
Заслухавши
інформацію
начальника
фінансового
управління
райдержадміністрації С. Овчарчин про необхідність уточнення районного
бюджету на 2011 рік, районна рада
вирішила:
1. Затвердити протоколи засідання постійної комісії районної ради з питань
бюджету № 9 від 28.04.2011р., № 10 від 24.05.2011р. та № 11 від 20.06.2011р.
2. Враховуючи те, що відповідно до виписки управління державного
казначейства в Тлумацькому районі в районний бюджет поступило 23339,70
грн. коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, внести
зміни до районного бюджету на 2011 рік, збільшивши дохідну частину по КДК
31030000 та видаткову Тлумацькій районній раді по КВК 001 КФК 150101 КЕКВ
2133 в сумі 23339,70 грн. для проведення капітального ремонту сесійної зали
адмінбудинку, який знаходиться на балансі районної ради та відповідно внести
зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за
рахунок коштів бюджету розвитку (у додатку №3 до рішення районної ради від
03.02.2011 року №047-04/11) згідно п. 1 додатку №1 до даного рішення.
3. Відповідно до п. 6 рішення третьої сесії районної ради від 05.01.2011 року
№025-03/11 здійснити пооб’єктний розподіл бюджету розвитку районного
бюджету згідно п. 2 додатку №1 до даного рішення, відповідно внести зміни до
районного бюджету зменшивши призначення по КВК 191 КФК 150101 КЕКВ
2143 на суму 170000,0 грн. та відповідно збільшити кошторисні призначення по
КВК 221 КФК 250380 КЕКВ 2420 для управління житлово-комунального
господарства Івано-Франківської ОДА з метою забезпечення співфінансування
проекту
«Будівництво станції пом’якшення води в м. Тлумач ІваноФранківської області»
4. Враховуючи звернення відділу освіти від 22.06.2011р. №33 та у зв’язку із
необхідністю проплати за техпаспорти будівель шкіл району внести зміни до
кошторисних призначень в межах одного розпорядника коштів – відділу освіти,
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зменшивши кошторисні призначення по КВК 020 КФК 070201 КЕКВ 1133 в сумі
77830,0 грн. відповідно збільшивши їх по КВК 020 КФК 070201 КЕКВ 1134.
5. Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
звільнити у 2011 році від оподаткування податком на доходи з фізичних осіб в
частині, що належить районному бюджету жителів с. Бортники Гайдайчук І.В. та
Гайдайчук В.В. за надану їм з обласного та районного бюджету матеріальну
допомогу на покращення житлових умов.
6. На виконання заходів «Програми проведення топографо-геодезичних робіт
для розробки схеми землеустрою використання та охорони земель на території
Тлумацької міської ради», «Програми розробки та реалізації проекту
землеустрою покращення кормових угідь на території сільських рад Тлумацького
району», затверджених рішенням районної ради від 23.06.2011 року за №08506/11, «Програми поліпшення родючості сільськогосподарських угідь
Тлумацького району на 2010 – 2015 роки», затвердженої рішенням сесії районної
ради від 20.08.2010р. №388-27/10 внести зміни до районного бюджету, провівши
уточнення залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, який утворився на початок року по доходах на
загальну суму 384500,0 грн. (код 602100 та 208100) та видатки по:
- КФК 200200 КЕКВ 1171 в сумі 30000,0 грн. на поліпшення родючості
сільськогосподарських угідь на території Олешівської сільської ради ПАФ
«Буківнянська» - управлінню АПК РДА;
- КФК 250380 КЕКВ 1320 в сумі 269500,0 грн. на проведення топографогеодезичних робіт для розробки схеми землеустрою використання та охорони
земель на території Тлумацької міської ради – Тлумацькій міській раді;
- КФК 250380 КЕКВ 1320 в сумі 85000,0 грн. на розробку та реалізацію
проекту покращення кормових угідь на території сільських рад Тлумацького
району (в розрізі місцевих рад відповідно до додатку до «Програми розробки та
реалізації проекту землеустрою покращення кормових угідь на території
сільських рад Тлумацького району», затвердженої рішенням районної ради від
23.06.2011 року за №085-06/11).
7. Фінансовому управлінню РДА та головним розпорядникам бюджетних
коштів внести зміни до розпису доходів та видатків загального та спеціального
фондів районного бюджету і кошторисних призначень бюджетних установ на
2011 рік.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з
питань бюджету Поліщука А. Ф.

Голова районної ради

М.Вишневський

Додаток №1
до рішення районної ради
від 23 червня 2011р. №087-06/11

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
( тис.грн.)

Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

001
150101
221
250380

Назва головного
розпорядника коштів

Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Районна рада
Капітальні
вкладення
Фінансове
управління
Інша субвенція

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації; тощо

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний рік

Капітальний ремонт сесійної зали
адмінбудинку, який знаходиться на балансі
районної ради

23,339

100,0

23,339

23,339

Станція пом’якшення води в м. Тлумач
Івано-Франківської області

1843,279

100,0

1843,279

170,0

Разом:
1866,62
100,0
1866,62
193,34
* Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних
коштів загальною сумою.
Керуючий справами районної ради:

І .Денькович

