
 

 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26 червня 2019 року                    № 157 

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 дохадів та видатків 

загального та спеціального фонду бюджету. 

2. 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 +534 000,00 х +534 000,00 

Всього: +534 000,00 х +534 000,00 

 

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 

-110 000,00 +110 000,00 0,00 

Всього: -110 000,00 +110 000,00 0,00 

 

Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту для Смолінського 

НВО:  

- на оплату послуг по гідродинамічному очищенню фекальної каналізації,  

- гідрохімічне очищення системи опалення,  

- придбання каналізаційних люків;  

- придбання холодильника для потреб Смолінського ЗОШ № 1;  

- виготовлення проектів на капітальний ремонт Спортивного комплексу 

Смолінського НВО: 

 

 

 



Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +29 000,00 
(7000 грн. 

люки, 22000 

грн. задвижки в 

школи) 

х +29 000,00 

2240 +197 000,00 
(каналіз. в 

НВО) 

х +197 000,00 

2240 +198 000,00 
(опалення 

мол.школа) 

х +198 000,00 

3110 х +10 000,00 
(холодильник) 

+10 000,00 

3132 х +100 000,00 
(проекти на 

басейн і 

спортзал) 

+100 000,00 

Всього: +424 000,00 +110 000,00 +534 000,00 

 

3. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду відділу освіти, 

культури, молоді та спорту: 

3.1. 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 

-18 000,00 +18 000,00 0,00 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 0,00 

 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2250 -10 000,00 х -10 000,00 

2240 +10 000,00 
(технічний 

огляд 

шкільного 

автобусу) 

х +10 000,00 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 -18 000,00 х -18 000,00 

3110 х +18 000,000 
(ноутбук та двері 

в ІРЦ) 

+18 000,00 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 0,00 

 

3.2. Провести уточнення видатків відділу освіти, культури, молоді та спорту на 

фінансування відпочинку дітей в пришкільних таборах за рахунок зменшення видатків на 

харчування в пришкільних таборах та збільшення видатків на утримання пришкільних 

таборів: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2230 -6 000,00  х -6 000,00 

2210 +6 000,00 х +6 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

4.1. Провести уточнення видатків спеціального фонду за рахунок зменшення 

видатків розвитку КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради та збільшення видатків 

розвитку на утримання та розвиток автомобільних шляхів та дорожньої 

інфраструктури на співфінансування проекту Капітальний ремонт дороги по вул. 

Геологів в смт.Смоліне: 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -485 200,00 -485 200,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

3132 х +485 200,00 +485 200,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

4.2. Внести зміни до субвенції, виділеної районному бюджету рішенням сесії від 24 

травня 2019 року № 285 «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» на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я на закупівлю  телемедичного обладнання для Смолінської 

лікарської амбулаторії: 

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 

-11 000,00 +11 000,00 0,00 

Всього: -11 000,00 +11 000,00 0,00 

 

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 

0119750 Субвенція з місцевого 

бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів 

3210 х +11 000,00 +11 000,00 

Всього: -11 000,00 +11 000,00 0,00 

 
5. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на 

виконання програми розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської ОТГ на 2019 – 2013 роки на забезпечення фінансового заохочення медичних 

працівників: 
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 

+514 800,00 -514 800,00 0,00 

Всього: +514 800,00 -514 800,00 0,00 

 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -514 800,00 -514 800,00 

2610 +514 800,00 х +514 800,00 

Всього: +514 800,00 -514 800,00 0,00 

 

 

 

 

 



6. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду на поточний ремонт по 

вул. Шевченка. 

Видатки: 

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 

+40 000,00 -40 000,00 0,00 

Всього: +40 000,00 -40 000,00 0,00 

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 

3132 х -40 000,00 
(зменшення по 

вул.Нова та 

вул.Садова 

-40 000,00 

2240 +40 000,00 х +40 000,00 

Всього: +40 000,00 -40 000,00 0,00 

7. Провести уточнення видатків загального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 -8 400,00 х -8 400,00 

2120 -1 900,00 х -1 900,00 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 +8 400,00 х +8 400,00 

2120 +1 900,00 х +1 900,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 -149 000,00 х -149 000,00 

Всього: -149 000,00 х -149 000,00 

8. Виділити фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на ремонт 

опалювальної системи: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +149 000,00 х +149 000,00 

Всього: +149 000,00 х +149 000,00 

9. Внести зміни до  доходів загального фонду: 

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 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 

+418 705,00 х +418 

705,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


