
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 28 лютого 2019 року                    № 133 

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. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції з 

обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду відповідно до 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 14.02.2019 року № 378-р «Про 

затвердження Порядку розподілу на 2019 рік та Рекомендацій щодо використання у 

2019 році коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

+122 118,00 х +122 118,00 

 Всього: +122 118,00 х +122 118,00 

 

Видатки: 

2.1. Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням 

для кабінетів природничо-математичних предметів на умовах співфінансування (видатки 

розвитку): 

- Смолінське НВО – на суму 44,51 тис.грн. (60%); 

 

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 

-44 510,00 -44 510,00 0,00 

Всього: -44 510,00 -44 510,00 0,00 

 

 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611162 Інші програми та заходи у 

сфері освіти 
3110 х +44 510,00 +44 510,00 

Всього: х +44 510,00 +44 510,00 

 

2.2. Забезпечення належними санітарно-гігієнічними умовами у приміщеннях закладів 

загальної середньої освіти на умовах співфінансування (видатки споживання): 

- Смолінське НВО – 58,947 тис.грн. (90%); 

- Смолінська ЗОШ № 1 – 18,661 тис.грн.(90%) 

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. 

2230 +77 608,00 х +77 608,00 

Всього: 77 608,00 х +77 608,00 

 

3. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

3.1. Уточнення видатків селищної ради: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 -25 700,00 х -25 700,00 

Всього: -25 700,00 х -25 700,00 

 

3.2. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на умовах 

співфінансування на виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 

14.02.2019 року № 378-р «Про затвердження Порядку розподілу на 2019 рік та 

Рекомендацій щодо використання у 2019 році коштів субвенції з обласного бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду» 

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 

-17 900,00 -17 900,00 0,00 

Всього: -17 900,00 -17 900,00 0,00 

 

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 +7 800,00 х +7 800,00 



0611162 Інші програми та заходи у 

сфері освіти 
3110 х +17 900,00 +17 900,00 

Всього: +7 800,00 +17 900,0 +25 700,00 

 

4. Провести уточнення видатків загального фонду: 

4.1. Уточнення видатків селищного бюджету: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 -18 000,00 х -18 000,00 

Всього: -18 000,00 х -18 000,00 

 

4.2. Виділити фінансування на виконання програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 

2018-2020 роки на надання щомісячної стипендії дітям на потреби в засобах та 

реабілітації (3 міс. * 6,0 тис.грн.): 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального забезпечення 
2282 +18 000,00 х +18 000,00 

Всього: +18 000,00 х +18 000,00 

 

5. Провести помісячне уточнення доходів загального та спеціального фондів відповідно до 

фактичного надходження. 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


