
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 24 червня 2019 року                    № 150 

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. 

1.1. 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 +2 717,67 +2 717,67 

 Всього: 0,00 +2 717,67 +2 717,67 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 х +1 737,54 +1 737,54 

2120 х +980,13 +980,13 

Всього: х +2 717,67 +2 717,67 

1.2. Провести наближення видатків загального фонду: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2282 0,00 

(наблизити 

100000,00 з 

жовт.на 

червень.) 

х 0,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2111 0,00 

(наблизити 

6350,00 з гр.на 

червень.) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 



1.3. Внести зміни до доходів та видатків загального та спеціального фонду відділу освіти, 

культури, молоді та спорту: 

1.3.1. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень на 

пришкільний табір з денним перебуванням: 

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 +70 584,40 +70 584,40 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +26 740,00 +26 740,00 

 Всього: х +97 324,40 +97 324,40 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2230 х +70 584,40 
(батьківська 

плата) 

+70 584,40 

х +26 740,00 
(благодійні від 

ДП Схід ГЗК, АФ 

Забарська, АФ 

Агрородина) 

+26 740,00 

Всього: х +97 324,40 +97 324,40 

 

1.3.2. Провести уточнення видатків загального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2272 0,00 
(наблизити 

13700,00 з 

жов.1000, 

лист.7200, 

гр..5500 на 

червень.) 

  

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2272 0,00 
(наблизити 

100,00 з гр. на 

черв.) 

  

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

2272 0,00 
(наблизити 

3800,00 з  

лист.1800, 

гр.2000 на 

червень.) 

  

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2111 0,00 
(наблизити 

81500,00 з 

липня.на 

червень.) 

х 0,00 

2120 0,00 
(наблизити 

18500,00 з 

липня.на 

червень.) 

  

Всього: 0,00 х 0,00 

 

2. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


