
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 26 березня 2019 року                    № 134 

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. Внести зміни до доходів та видатків спеціального фонду ДЗ "Спеціалізована медико-

санітарна частина № 17 МОЗ України": 

2.1. 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 +14 568,68 (бенз., 

медик., прод., пошт) 

+14 568,68 

 Всього: х +14 568,68 +14 568,68 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0712020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2282 х +14 568,68 +14 568,68 

Всього: х +14 568,68 +14 568,68 

 

3. Внести зміни до доходів та видатків спеціального фонду власних надходжень: 

3.1. 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 +13 164,18 
(книги) 

+13 164,18 

 Всього: х +13 164,18 +13 164,18 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +13 164,18 +13 164,18 

Всього: х +13 164,18 +13 164,18 

 

4. Внести зміни до видатків загального фонду 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 
2250 0,00 (наблизити 

4,0 тис.грн. з 

тр.та серп.на бер.) 

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 

8,0 тис.грн. з 

гр.на лют.) 

х 0,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання (музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, хоровими, 

мистецькими) 

2120 0,00 (наблизити 

50,0 грн. з гр.на 

бер.) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


