
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 24 травня 2019 року                    № 147 

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 видатків загального 

фонду бюджету. 

2. Доходи загального фонду та видатки спеціального фонду збільшити за рахунок 

отримання субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти» відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 23.04.2019 

року № 652 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.12.2018 року № 598 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» на придбання персональних комп’ютерів (90%): 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 
 41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

+32 244,00 х +32 244,00 

 Всього: +32 244,00 х +32 244,00 

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 

-32 244,00 +32 244,00 0,00 

Всього: -32 244,00 +32 244,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3110 х +32 244,00 +32 244,00 

Всього: х +32 244,00 +32 244,00 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11?find=1&text=%FF%EA%EE%F1%F2%B3#w14


3. Провести уточнення видатків загального фонду : 

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 -262 100,00 х -262 100,00 

Всього: -262 100,00 х -262 100,00 

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 

-3600,00 +3600 0,00 

Всього:   0,00 

 

4. На умовах співфінансування на виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 

23.04.2019 року № 652 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.12.2018 

року № 598 «Про обласний бюджет на 2019 рік» на придбання персональних 

комп’ютерів (10%): 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3110 х +3 600,00 +3 600,00 

Всього: х +3 600,00 +3 600,00 

 

5. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на виконання 

ремонтних робіт по підготовці дошкільних навчальних закладів до роботи у новому 

навчальному році та по підготовці закладів до нового опалювального періоду: 

Видатки на ДНЗ «Теремок»: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 +36 000,00 х +36 000,00 

2240 +41 000,00 х +41 000,00 

Всього: +77 000,00 х +77 000,00 

Видатки на ДНЗ «Ромашка»: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 +63 000,00 х +63 000,00 

2240 +10 000,00 х +10 000,00 

Всього: +73 000,00 х +73 000,00 

 

6. Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2250 +2 000,00 х +2 000,00 

2800 +6 000,00 
(членські внески) 

х +6 000,00 

Всього: +8 000,00 х +8 000,00 

 

 

 

 



7. Виділити субвенцію районному бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я на підставі розпорядження розпорядження голови 

Кіровоградської ОДА від 06.05.2019 року № 694-р «Про розподіл субвенції з 

обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості», на закупівлю  телемедичного обладнання для 

Смолінської лікарської амбулаторії: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0119770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
2620 +11 000,00 х +11 000,00 

Всього: +11 000,00 х +11 000,00 

 

8. Виділити фінансування на виготовлення плану дій сталого економічного розвитку та 

клімату для Смолінської ОТГ: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

9. Провести уточнення видатків на співфінансування молодіжного проекту «Молодь за 

активний спосіб життя» від програми DOBRE: 

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 

+50 000,00 -50 000,00 0,00 

Всього: +50 000,00 -50 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +50 000,00 

(встановлення) 

х 0,00 

3110 х -50 000,00 
(придбання) 

0,00 

Всього: +50 000,00 -50 000,00 0,00 

10. 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 

 

11. Збільшити фінансування на виконання програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки на надання фінансової підтримки інвалідам зору на оплату 

комунальних послуг (2 кв. * 0,4 тис.грн.) додаток 6 програми: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального забезпечення 
2282 +800,00 х +800,00 

Всього: +800,00 х +800,00 



 

12. Залучити залишки коштів власних коштів спеціального фонду, що утворилися 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 х +8 074,93 
(25010100) 

+8 074,93 

Всього: х +8 074,93 +8 074,93 

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 

2210 х +8 074,93 +8 074,93 

Всього: х +8 074,93 +8 074,93 

 

13. Провести уточнення видатків відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 -25 052,00 х -25 052,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами 

2210 +25 052,00 х +25 052,00 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2111 0,00 (наблизити 

4700,00 з гр.на 

трав.) 

х 0,00 

2210 -4 010,00 х -4010,00 

2240 +4 000,00  +4 000,00 

2800 +10,00 х +10,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 -255,00 х -255,00 

2272 +2 900,00  +2 900,00 

2273 -24 400,00 х -24 400,00 

2800 +255,00 х +255,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2111 0,00 (наблизити 

29000,00 з гр.на 

трав.) 

х 0,00 

2120 0,00 (наблизити 

6000,00 з гр.на 

трав.)х 

х 0,00 

2220 0,00 (наблизити 

3000,00 з сер.на 

трав.)х 

х 0,00 

2240 -245,00 х -245,00 

2272 -2 000,00  -2 000,00 

2273 -82 000,00 х -82 000,00 

2800 +245,00 х +245,00 

0611090 Надання позашкільної 

освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2272 -600,00 х -600,00 

2273 +100 000,00 х +100 000,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2111 0,00 (наблизити 

8100,00 з гр.на 

трав.) 

 

х 0,00 



2120 0,00 (наблизити 

2000,00 з гр.на 

трав.) 

х 0,00 

2272 -300,00 х -300,00 

2273 +6 400,00 х +6 400,00 

2210 х -13 000,00 
(25010100) 

-13 000,00 

3110 х +13 000,00 
(25010100) 

+13 000,00 

2240 х -8 000,00 
(25010100) 

-8 000,00 

2210 х +8 000,00 
(25010100) 

+8 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

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

обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції відповідно до розпорядження 

голови Кіровоградської ОДА від 24.05.2019 року № 741-р «Про перерозподіл обсягу 

субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції на 2019 рік» на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. 

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 

+418 705,00 х +418 705,00 

 Всього: +418 705,00 х +418705,00 

Видатки на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2111 +343 000,00 х +343 000,00 

2120 +75 705,00 х +75 705,00 

Всього: +418 705,00 х +418705,00 

 

15. До доходів та видатків власних надходжень: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +20 113,51 +20 113,51 

 Всього: х +20 113,51 +20 113,51 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +20 113,51 

(книжки) 

+20 113,51 

Всього: х +20 113,51 +20 113,51 

 

16. Збільшити фінансування на організацію та проведення громадських робіт: 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 +17 000,00 х +17 000,00 

2120 +3 700,00 х +3 700,00 

Всього: +20 700,00 х +20 700,00 

 

 

 



17. Доходи та видатки загального фонду селищного бюджету збільшити за рахунок 

отримання субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році відповідно до розпорядження КМУ 

від 24.04.2019 року № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році». 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41033200 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

+414800,00 х +414800,00 

 Всього: +414800,00 х +414800,00 

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 

-414 800,00 +414 800,00 0,00 

Всього: -414 800,00 +414 800,00 0,00 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117362 Виконання інвестиційних 

проектів в рамках 

формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних 

громад 

3132 х +414 800,00 
(капітальний 

ремонт дороги по 

вул.Геологів) 

+414 800,00 

Всього: х +414 800,00 +414 800,00 

 

18. Провести уточнення видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
3110 х -700 000,00 

(автобус) 

-700 000,00 

Всього: х -700 000,00 0,00 

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 

+700 000,00 -700 000,00 0,00 

Всього: +700 000,00 -700 000,00 0,00 

 

19. Виділити фінансування на поточний ремонт автомобільних доріг Смолінської ОТГ: 

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 +500 000,00 х +500 000,00 

Всього: +500 000,00 х +500 000,00 

 



20. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на виконання 

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

присудження премій обдарованим учням,  додаток 2 програми: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2282 +27 000,00 х +27 000,00 

Всього: +27 000,00 х +27 000,00 

 

21. Виділити фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на виконання 

програми розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської ОТГ на 2019-2023 роки на впровадження медичної інформаційної 

системи: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +173 000,00 х +173 000,00 

Всього: +173 000,00 х +173 000,00 

 

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

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 +500 000,00 х +500 000,00 

Всього: +500 000,00 х +500 000,00 

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 

-500 000,00 +500 000,00 0,00 

Всього: -500 000,00 +500 000,00 0,00 

Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на Капітальний 

ремонт покрівлі Смолінського НВО (ДЮЦ) за адресою вул.Казакова 42 Маловисківського 

району Кіровоградської області: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3132 х +500 000,00 +500 000,00 

Всього: х +500 000,00 +500 000,00 

23. Провести уточнення видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3122 х -824 000,00 
(капітальне 

будівництво 

універсального 

спортивного 

майданчика) 

-824 000,00 

3142 х +824 000,00 
(Реконструкція 

спортивного 

майданчика під 

ролердром) 

+824 000,00 

Всього: х 0,00 0,00 



24. Збільшити доходи та видатки власних коштів відділу освіти, культури, молоді та 

спорту: 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 
 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
х +30 000,00 +30 000,00 

 Всього: х +30 000,00 +30 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2210 х +30 000,00 +30 000,00 

Всього: х +30 000,00 +30 000,00 

25. Провести уточнення видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2210 0,00 (наблизити 

4,1 тис.грн. з 

гр.на трав.) 

х 0,00 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2282 0,00 (наблизити 

10,0 тис.грн. на 

придбання 

сувенірів) 

х 0,00 

0113112 Заходи державної 

політики з питань дітей 

та їх соціального захисту 

2282 0,00 (наблизити 

10,0 тис.грн. до 

Дня захисту 

дітей з черв. на 

трав.) 

х 0,00 

Всього: х 0,00 0,00 

26. Доходи та видатки селищного бюджету збільшити за рахунок надходження 

коштів від Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру 

зайнятості відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175: 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів, 

у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщенних на них 

інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у 

приватній власності фізичних або юридичних осіб 

х +2 268,12 +2 268,12 

 Всього: 0,00 +2 268,12 +2 268,12 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 х +1 859,12 +1 859,12 

2120 х +409,00 +409,00 

Всього: х +2 268,12 +2 268,12 

 

27. Видатки по природоохоронних заходах на озеленення селища на суму 20 000,00 

гривень розподілити на придбання та впровадження обладнання для збору, 

транспортування, перероблення та складування побутових, сільськогосподарських і 

промислових відходів, кущових залишків згідно до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Смолінської ОТГ на 2019 – 2023 роки на покращення 

роздільного збирання твердих побутових відходів. 



28. Уточнення видатків на фінансування оздоровлення дітей на виконання програми 

соціальної підтримки дітей Смолінської ОТГ на 2019 рік: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

2240 -5 000,000 х -5 000,00 

3140 Оздоровлення та відпочинок 

дітей 
2730 +5 000,00 х +5 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

29. Провести уточнення видатків ДЗ СМСЧ № 17 МОЗ України: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0712020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2282 -12 514 201,00 -1 800 000,00 
(ІІ фонд) 

-14 314 201,00 

х -48 429,80    
(ІІІ фонд) 

-48 429,80 

3210 х -200 000,00     
(ІІ фонд) 

-200 000,00 

х -2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

-2 080 000,00 

0712144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет  

2282 -451 199,00 х -451 199,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2282 +12 514 201,00 +1 800 000,00 
(ІІ фонд) 

+14 314 201,00 

х +48 429,80    
(ІІІ фонд) 

+48 429,80 

3210 х +200 000,00     
(ІІ фонд) 

+200 000,00 

х +2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

+2 080 000,00 

0112144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет  

2282 +451 199,00 х +451 199,00 

Всього: 0,00 0,00 0,00 

30. Провести уточнення видатків ДЗ СМСЧ № 17 МОЗ України на Смолінську селищну 

раду: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0712020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2282 -12 514 201,00 -1 800 000,00 
(ІІ фонд) 

-14 314 201,00 

х -48 429,80    
(ІІІ фонд) 

-48 429,80 

3210 х -200 000,00     
(ІІ фонд) 

-200 000,00 

х -2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

-2 080 000,00 

0712144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет  

2282 -451 199,00 х -451 199,00 

0112020 Смолінська селищна рада 2282 +12 514 201,00 +1 800 000,00 
(ІІ фонд) 

+14 314 201,00 

х +48 429,80    
(ІІІ фонд) 

+48 429,80 

3210 х +200 000,00     
(ІІ фонд) 

+200 000,00 

х +2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

+2 080 000,00 

0112144 Смолінська селищна рада  2282 +451 199,00 х +451 199,00 

Всього: 0,00 0,00 0,00 



31. Відповідно до рішення сесії Смолінської селищної ради № 282 від 24.05.2019 року 

«Про створення КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради та про затвердження 

передавального акту ДЗ «СМСЧ №17 МОЗ України» до правонаступника КНП 

«СМСЧ» Смолінської селищної ради» кошти спеціального фонду власних 

надходжень які фактично надійшли на момент реорганізації але не були використанні 

перерахувати на рахунки відкриті Комунальним некомерційним підприємством в 

комерційних банках. 

 

32. Провести уточнення доходів та видатків загального та спеціального фонду ДЗ «СМСЧ 

№ 17» МОЗ України Смолінської селищної ради та КНП «СМСЧ» Смолінської 

селищної ради: 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
х -1 262 315,78 -

1262315,78 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ х -4 000,00 -4000,00 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) 

х -2 000,00 -2000,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х -14 515,54 -14515,54 

 Всього: х -1 282 831,32 -

1282831,32 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2282 -7 631 480,25 -1 237 995,78 
(ІІ фонд) 

-8 869 476,03 

х -14 515,54    
(ІІІ фонд) 

-14 515,54 

3210 х -30 320,00     
(ІІ фонд) 

-30 320,00 

х -2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

-2 080 000,00 

0112144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет  

2282 -400 143,38 х -400 143,38 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 +7 631 480,25 х +7 631 480,25 

3210 х +2 080 000,00 
(VІІ фонд) 

+2 080 000,00 

0112144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет  

2610 +400 143,38 х +400 143,38 

Всього: 0,00 -1 282 831,32 -1 282 831,32 

 

33. Провести уточнення доходів загального фонду за I-V місяць 2019 року: 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 

-2 306 500,00 х -

2 306 500,00 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

+24 700,00 х +24 700,00 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 

+3 000,00 х +3 000,00 



11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

38 800,00 х 38 800,00 

11020200 Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
-2 200,00  -2 200,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 

+773 000,00  +773 000,00 

13030200 Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення  

+9 300,00 х +9 300,00 

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне) 
-8 500,00 х -8 500,00 

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(пальне) 

-15 300,00 х -15 300,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

+46 500,00 х +46 500,00 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості  

+13 700,00 х +13 700,00 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

+900,00 х +900,00 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості  

+278 600,00 х +278 600,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  +86 000,00 х +86 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  +571 200,00 х +571 200,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  +30 700,00 х +30 700,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  -3 800,00 х -3 800,00 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +4 100,00 х +4 100,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб +98 100,00 х +98 100,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  +328 200,00 х +328 200,00 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

+16 700,00 х +16 700,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -100,00 х -100,00 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

+33 000,00  +33 000,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
-3 000,00 х -3 000,00 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень  

-19 000,00 х -19 000,00 

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

-400,00 х -400,00 

24060300 Інші надходження +2 300,00  +2 300,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

 

34. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


