
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 05 квітня 2019 року                    № 137 

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 загального фонду та видатки загального та спеціального фонду 

збільшити за рахунок отримання субвенції з обласного бюджету за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 06.03.2019 року № 

456-р «Про затвердження Порядку розподілу у 2019 році коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

+179 028,00 х +179 028,00 

 Всього: +179 028,00 х +179 028,00 

 

2.1. Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

мультимедійного контенту, музичних інструментів, для 1-х класів, які навчатимуться у 

2019/2020 н.р.: 

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 

-31 549,00 +31 549,00 0,00 

Всього: -31 549,00 +31 549,00 0,00 

 

 

 

 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +124 018,00 х +124 018,00 

3110 х +31 549,00 +31 549,00 

Всього: +124 018,00 +31 549,00 +155 567,00 

 

2.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видатки споживання): 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2250 +23 461,00 х +23 461,00 

Всього: +23 461,00 х +23 461,00 

 

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

обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2019 році відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 

07.03.2019 року № 457-р «Про зміни до обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на дання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2019 році» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

+100 000,00 х +100 000,00 

 Всього: +100 000,00 х +100 000,00 

Видатки на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2111 -20 900,00 х -20 900,00 

2120 -4 152,00 х -4 152,00 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 +125 052,00 х +125 052,00 

Всього: +100 000,00 х +100 000,00 

 

4. Доходи та видатки спеціального фонду збільшити за рахунок виконання 

спеціального фонду: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває у 

комунальній власності 
х +266 000,00 +266 000,00 

 Всього: х +266 000,00 +266 000,00 

Видатки на капітальний ремонт дороги по вул.Садова смт.Смоліне: 
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 

3132 х +266 000,00 +266 000,00 

Всього: х +266 000,00 +266 000,00 

 



5. Залучити залишки коштів, що утворилися на початок року, станом на 01.01.2019 

року: 
5.1. Спеціального фонду за рахунок залишку коштів охорони навколишнього природного 

середовища: 

Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208200 

602200 

На кінець періоду х +37 908,04 +37 908,04 

Всього: х +37 908,04 +37 908,04 

Видатки виділити на заходи з озеленення згідно до програми охорони навколишнього 

природного середовища Смолінської ОТГ на 2019-2023 роки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0118340 Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів 
2282 х +37 908,04 +37 908,04 

Всього: х +37 908,04 +37 908,04 

 

5.2. Загального фонду коштів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету: 

Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208200 

602200 

На кінець періоду +243 400,00 х +243 400,00 

Всього: +243 400,00 х +243 400,00 

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 

-243 400,00 +243 400,00 0,00 

Всього: -243 400,00 +243 400,00 0,00 

Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на об’єкт «Капітальний 

ремонт покрівлі 2-го навчального корпусу Смолінської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ 

ступенів: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3132 х +243 400,00 +243 400,00 

Всього: х +243 400,00 +243 400,00 

 

6. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

6.1. Зменшити видатки загального та спеціального фонду: 
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 -50 000,00 х -50 000,00 

3132 х -266 000,00 -266 000,00 

Всього: -50 000,00 -266 000,00 -316 000,00 

Перерозподіл із спеціального до загального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду до бюджету 

розвитку 

+201 000,00 -201 000,00 0,00 

Всього: +201 000,00 -201 000,00 0,00 



 

6.2. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

6.2.1. На поточні видатки: 

 Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 +15 000,00 х +15 000,00 

2240 +12 000,00 х +12 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +65 000,00 х +65 000,00 

Всього: +92 000,00 х +92 000,00 

 

6.2.2. На поточний ремонт каналізації: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611090 Надання позашкільної 

освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2210 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

 

6.2.3. На умовах співфінансування на виконання розпорядження голови Кіровоградської 

ОДА від 06.03.2019 року № 456-р «Про затвердження Порядку розподілу у 2019 році коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +55 000,00 х +55 000,00 

3110 х +65 000,00 +65 000,00 

Всього: +55 000,00 +65 000,00 +120 000,00 

 

6.2.4 Згідно комплексної програми розвитку освіти Смолінської ОТГ на 2019-2021 роки на 

виконання заходів із виготовлення проектно - кошторисної документації із землеустрою 

підпорядкованим закладам освіти та виконання робіт по інвентаризації нерухомого майна та 

виготовлення технічних паспортів ДНЗ "Теремок" та ДНЗ "Ромашка": 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2240 +38 000,00 х +38 000,00 

Всього: +38 000,00 х +38 000,00 

 

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

України" на збільшення виплати пенсій, що підлягають відшкодуванню: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0712020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2282 +16 000,00 х +16 000,00 

Всього: +16 000,00 х +16 000,00 

 

 

 

 



7. Провести помісячне уточнення оплати праці у зв’язку з встановленням надбавки за 

вислугу років : 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які 

не здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 0,00 х 0,00 

2120 0,00   

Всього: 0,00 х 0,00 

 

8. Внести зміни до видатків загального фонду відділу освіти, культури, молоді та 

спорту: 

8.1. Наблизити видатки на енергоносії: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611010 Надання дошкільної освіти 2271 -244 900,00 х -244 900,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2271 +113 600,00 х +113 600,00 

0611090 Надання позашкільної 

освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2271 +131 300,00 х +131 300,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

8.2. Наблизити видатки згідно програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки 

на виконання заходів з національно – патріотичного виховання в 2019 році. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2282 0,00 (наблизити 

100,0 тис.грн. з 

жов.на квіт.) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

8.3. Провести уточнення видатків для збільшення фінансування згідно програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Смолінської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 – 2020 роки на заходи з національно – патріотичного 

виховання в 2019 році: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2250 -20 000,00 х -20 000,00 

2282 +20 000,00 х +20 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

8.4. Провести уточнення на послуги зі збирання і перевезення побутових відходів: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2240 -400,00 х -400,00 

2275 +400,00 х +400,00 



0611010 Надання дошкільної освіти 2240 -9 500,00 х -9 500,00 

2275 +9 500,00 х +9 500,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2240 -8 300,00 х -8 300,00 

2275 +8 300,00 х +8 300,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2240 -200,00 х -200,00 

2275 +200,00  +200,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

8.5. Провести уточнення видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2210 -2 000,00 х -2 000,00 

2240 -1 000,00 х -1 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +2 000,00 х +2 000,00 

2240 +1 000,00 х +1 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

8.6. За рахунок економії видатків на відрядження зробити перерозподіл на видатки 

споживання: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2250 -40 000,00 х -40 000,00 

2210 +30 000,00 х +30 000,00 

2240 +10 000,00 х +10 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

9. Внести зміни до видатків загального фонду 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 
2282 -451 199,00 х -451 199,00 

0712144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет 

2282 +451 199,00 х +451 199,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

10. Провести уточнення видатків 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 

2240 -1 000,00 х -1 000,00 

2250 0,00 (наблизити 

1000,00 з вер.на 

квіт.) 

 0,00 

2275 +1 000,00 х +1 000,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2240 -100,00 х -100,00 

2275 +100,00 х +100,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2240 -200,00 х -200,00 

2250 0,00 (наблизити 

500,00 з серп. на 

квіт.) 

х 0,00 

2275 +200,00  +200,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
3122 х -2 114 000,00 -2 114 000,00 

0117325 Будівництво споруд, 

установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

3122 х +1 574 000,00 
(капітальне 

будівництво 

універсального 

+1 574 000,00 



спортивного 

майданчика) 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3122 х +540 000,00 

(капітальне 

будівництво 

скверу по 

вул.Казакова 

смт.Смоліне) 

+540 000,00 

Всього: 0,00 0,00 0,00 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


