
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 15 лютого 2019 року                    № 129 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

21.12.2018 року за № 230 

«Про місцевий бюджет Смолінської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік» 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради внести зміни до доходів та видатків 

загального та спеціального фонду бюджету. 

2. Залучити залишки коштів загального та спеціального фонду на початок року, станом на 

01.01.2019 року: 
Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208200 

602200 

На кінець періоду +3 599 268,78 х +3 599 268,78 

+88 000,00 +219 064,47 +307 064,47 

Всього: +3 687 268,78 +219 064,47 +3 906 333,25 

 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду до бюджету 

розвитку 

-2 704 000,00 +2 704 000,00 0,00 

-58 000,00 +58 000,00 0,00 

Всього: -2 762 000,00 +2 762 000,00 0,00 

 

2.1. Збільшити видатки загального та спеціального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2800 +10 000,00 
(передбачити 

видатки на судові 

збори) 

х +10 000,00 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
3110 х +700 000,00 

(автобус) 

+700 000,00 

3110 х +36 000,00 
(збільшення 

фінансування на 

ПРОЕКТ ДОБРЕ 

«інвентаризація») 

+36 000,00 



зал засідань 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2210 +5 268,78 х +5 268,78 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
3110 х +8 000,00 

(збільшення 

фінансування на 

ПРОЕКТ ДОБРЕ 

«молодіжний» 

вуличний 

спорт.інвентар 

+8 000,00 

3122 х +500 000,00 
(капітальне 

будівництво 

скверу) 

+500 000,00 

 +40 000,00 
(виготовлення 

проекту на сквер) 

 

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 
2240 +130 000,00 

(встановлення 

меж Смоліне та 

П’ятихатки; 

нормативно-

грошова 

Березівка) 

 +130 000,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

3141 х +30 000,00 
(реконструкція 

житлової 

квартири) 

+30 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

2240 +750 000,00 
(поточний ремонт 

доріг) 

х +750 000,00 

3132 х +30 000,00 
(виготовлення 

проекту на 

капітальний 

ремонт 

центральної 

дороги біля 

школи) 

+40 000,00 

 +1 000 000,00 
(капітальний 

ремонт 

центральної 

дороги біля 

школи) 

+1 000 000,00 

Всього: +895 268,78 +2 344 000,00 +3 239 268,78 

 

2.2. Виділити фінансування ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 МОЗ 

України": 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0712020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

3210 х +120 000,00 
(ПРОЕКТ ДОБРЕ 

«швидкий» 

медичне 

обладнання 

+120 000,00 

3210 х +240 000,00 
(збільшення 

фінансування на 

ПРОЕКТ ДОБРЕ 

«покращення 

послуги») узі 

апарат 

+240 000,00 

Всього: х +360 000,00 +360 000,00 

 

 



2.3. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 +30 000,00 
(зимові скати 

на автобус) 

х +30 000,00 

3132 х +18 000,00 
(ПКД 

капітальний 

ремонт НВО) 

+18 000,00 

х +36 606,00 
(експертиза ПКД 

капітальний 

ремонт НВО) 

+36 306,00 

х +3 394,00 
(експертиза ПКД 

капітальний 

ремонт покрівлі 

ЗОШ № 1) 

+3 394,00 

Всього: +30 000,00 +58 000,00 +88 000,00 

 

2.4. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту за рахунок залишку  

коштів власних надходжень, що утворилися на початок бюджетного періоду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611010 Надання дошкільної освіти 2230 х +57 297,80 
(25010100) 

+57 297,80 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2230 х +64 381,40 
(25010100) 

+64 381,4 

2210 х +5 048,30 
(25010300) 

+5 048,30 

х +20 982,45 
(25010400) 

+20 982,45 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2210 х +22 991,88 
(25010300) 

+22 991,88 

 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання (музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, хоровими, 

мистецькими) 

2240 х +48 362,64 
(25010100) 

+48 362,64 

 

Всього: 0,00 +219 064,47 +219 064,47 

 

3. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції від 

Новогригорівської сільської ради для дошкільних навчальних закладів Смолінської 

селищної ради на харчування відповідно до рішення від 14 грудня 2018 року  №202 «Про 

сільський бюджет на 2019 рік» 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +20 000,00 х +20 000,00 

 Всього: +20 000,00 х +20 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2230 +20 000,00 х +20 000,00 



Всього: +20 000,00 х +20 000,00 

 

4. Збільшити доходи та видатки власних надходжень спеціального фонду: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +9 588,88 +9 588,88 

 Всього: х +9 588,88 +9 588,88 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +9 588,88 

(книги) 

+9 588,88 

Всього: х +9 588,88 +9 588,88 

 

5. Помісячне уточнення видатків субвенції до районного бюджету для оплати комунальних 

послуг Смолінської лікарської амбулаторії відповідно Додатку 8 даного рішення: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0119770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
2620 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

6. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

6.1. Уточнення видатків селищної ради: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2273 0,00 
(наближення 

7,9тис.грн. з гр. 

на лют.) 

х 0,00 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2273 0,00 

(наближення 5,5 

тис.грн. з гр.. та 

лист. на лют. 

х 0,00 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

2282 0,00 (надбизити 

видатки під 

програму 

соціального 

захисту 

малозабезпечених 

на лікування 

згідно 

ріш.виконкома на 

суму 10,0 тис.грн. 

х 0,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2210 х -2 000,00 

(25010100) 

-2 000,00 

3110 х +2 000,00 

(25010100) 

+2 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 -50 000,00 х -50 000,00 

2273 0,00 
(наближення на 

суму 13,9 тис.грн 

з лист. та жовт. 

Н4а лют.) 

х 0,00 

Всього: -50 000,00 х -50 000,00 

 

6.2. Виділити фінансування для Маловисківського ВП ГУНП Кіровоградської області 

відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2019 

– 2020 роки за виконання заходів програми для поліпшення можливості реалізації права 



мешканців громади на звернення до правоохоронних органів відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян», насамперед в сільській місцевості, сприяти 

забезпеченню дільничних офіцерів поліції, службовими приміщеннями, засобами зв'язку, 

придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин для ремонту 

службових автомобілів, придбання будівельних та господарських матеріалів, придбання  

та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, придбання обладнання для 

відеоспостереження, придбання канцелярських товарів, придбання меблів для 

адмінприміщення, з метою прискорення реагування на повідомлення про допомогу: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0119800 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 

2620 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

 

6.3. Уточнення видатків відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2111 0,00 (наблизити 

2,2 тис.грн. з 

гр.на лют.) 

х 0,00 

2210 +14 000,00 
(придбання 

оргтехніки на 

нове робоче 

місце) 

х +14 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2273 0,00 (наблизити 

8,0тис.грн з 

груд.на лют.) 

х 0,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2111 0,00 (наблизити 

15,3 тис.грн. з 

гр.на лют.) 

х 0,00 

2120 0,00 (наблизити 

6,1 з гр.на лют.) 

х 0,00 

2250 -14 000,00 х -14 000,00 

2273 0,00 (наблизити 

32,4 тис.грн. з 

груд.на лют.) 

х 0,00 

-63 650,00 х -63 650,0 

0611090 Надання позашкільної 

освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2273 +63 650,00 х +63 650,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання (музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, хоровими, 

мистецькими) 

2111 0,00 (наблизити 

1,4 тис.грн. з 

гр.на лют) 

х 0,00 

2120 0,00 (наблизити 

6,4 тис.грн. з 

гр.на лют.) 

х 0,00 

2273 0,00 (наблизити 

2,5 тис.грн з 

груд.на лют.) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

7. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської селищної  

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


