
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 30 серпня 2019 року                    № 163 

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, економіста Бондар Л.О., 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 та видатки загального фонду селищного бюджету збільшити за рахунок 

отримання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій відповідно до розпорядження КМУ від 

10.07.2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на придбання твердотопливного котла для Березівського 

сільського будинку культури, вул. Спаська, смт.Смоліне, Маловисківський район, 

Кіровоградська область. 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41034500 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

+100 000,00 х +100 000,00 

 Всього: +100 000,00 х +100 000,00 

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 

-100 000,00 +100 000,00 0,00 

Всього: -100 000,00 +100 000,00 0,00 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117363 Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

3110 х +100 000,00 +100 000,00 

Всього: х +100 000,00 +100 000,00 



 

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

від Новогригорівської сільської ради для ДНЗ «Ромашка» на харчування відповідно 

до рішення від 27 червня 2019 року  № 286 «Про використання вільних лишків 

сільського бюджету» 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +5 000,00 х +5 000,00 

 Всього: +5 000,00 х +5 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2230 +5 000,00 х +5 000,00 

Всього: +5 000,00 х +5 000,00 

 

4. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

3210 х -960 000,00  
(співфінансування 

DOBRE «покращення 

послуги») 

-960 000,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
3110 х -100 000,00 

(придбання котла в 

Березівський БК) 

-100 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 -140 000,00 

(підсипка доріг 

щебеневою 

сумішшю) 

х -140 000,00 

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 
2240 -55 000,00 

(встановлення 

меж та 

нормативно-

грошова 

оцінка) 

х -55 000,00 

0117325 Будівництво споруд, 

установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

3122 х -750 000,00 
(капітальне 

будівництво 

універсального 

спортивного 

майданчика) 

-750 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

3132 х -601 000,00 
-485 200,00 (кап.рем. 

дороги по 

вул.Геологів) 

-85 800,00 (кап.ремонт 

по 

вул..Казакова(тротуар) 

-10000,00 (кап.ремонт 

по вул.Садова) 

-20000,00 (сквер) 

 

-601 000,00 

 

Всього: -195 000,00 -2 411 000,00 -2 606 000,00 

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 

+2 279 000,00 -2 279 000,00 0,00 

Всього: +2 279 000,00 -2 279 000,00 0,00 

 

 

 



5. Збільшити фінансування Смолінської селищної ради: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2272 +1 800,00 х +1 800,00 

2273 +23 500,00 х +23 500,00 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2273 +10 300,00 х +10 300,00 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 +61 000,00 х +61 000,00 

2120 +14 000,00 х +14 000,00 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального забезпечення 
2282 +96 000,00 

(програми АТО 

та мало 

забезпеч.) 

х +96 000,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2111 +12 000,00 х +12 000,00 

2120 +3 000,00 х +3 000,00 

2272 +200,00 х +200,00 

2273 +6 000,00 х +6 000,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2111 +29 000,00 х +29 000,00 

2120 +6 000,00 х +6 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2111 +18 000,00 х +18 000,00 

2120 +4 000,00 х +4 000,00 

2273 +335 200,00 х +335 200,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 +28 000,00 
(поточний 

ремонт дороги 

в с.Березівка 

вул.Шевченка) 

х +28 000,00 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3142 х +26 000,00 
(ролердром) 

+26 000,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

3142 х +51 000,00 
(вул.освітлення) 

+51 000,00 

Всього: +648 000,00 +77 000,00 +725 000,00 

6. Виділити фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на додаткові 

потреби в коштах на виплату пенсій та допомоги до кінця 2019 року: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +21 000,00 х +21 000,00 

Всього: +21 000,00 х +21 000,00 

7. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на суму 

1 860 000,00грн. 

7.1. Здійснити уточнення видатків субвенції на надання державної підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами: 

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 

-8 760,00 +8 760,00 0,00 

Всього: -8 760,00 +8 760,00 0,00 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 -8 760,00 х -8 760,00 

3110 х +8 760,00 +8 760,00 

Всього: -8 760,00 +8 760,00 0,00 

 

7.2. Збільшити фінансування на придбання інвентарю для гуртка «Крок вперед» за рахунок 

зменшення фінансування під комплексну програму розвитку освіти Смолінської ОТГ на 2019 

– 2021 роки. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

 2282 -7 746,00 х -7 746,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

2210 +7 746,00 х +7 746,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

7.3. Здійснити уточнення видатків субвенції на нову українську школу: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

 2250 -20 061,00 х -20 061,00 

2240 +20 061,00 х +20 061,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

7.4. Виділити фінансування на проведення ремонтних робіт, оновлення матеріально - 

технічної бази та оплату послуг в закладах освіти в сумі: 236,0 тис грн а саме: на 

виконання ремонтних робіт в Смолінському НВО та Смолінській ЗОШ № 1 – 110,0 тис грн, 

придбання паливно – мастильних матеріалів – 75,0 тис грн, оплату послуг навчання 

відповідальних за тепло- та електрогосподарство – 4,0 тис грн, послуги з повірки духових 

шаф – 5,0 тис грн, виконання заміру опору заземлення електротехнічною лабораторією в 

підпорядкованих закладах освіти – 30,0 тис грн, повірку вогнегасників – 7,0 тис грн, повірка 

манометрів – 5,0 тис грн. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +185 000,00 х +185 000,00 

2240 +51 000,00 х +51 000,00 

Всього: +236 000,00 х +236 000,00 

 

7.5. Виділити фінансування на умовах співфінансування з місцевого бюджету на 

придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків) в Смолінську ЗОШ № 1. згідно 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА №  724-р  від 20 травня 2019р.  

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3110 х +55 000,00 +55 000,00 

Всього: х +55 000,00 +55 000,00 

 

 



7.6.  Виділити фінансування на заміну вікон на металопластикові в ДНЗ "Ромашка": 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 +30 000,00 х +30 000,00 

Всього: +30 000,00 х +30 000,00 

 

7.7.  Виділити фінансування на захищенні статті: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2111 +98 300,00  +98 300,00 

2120 +21 200,00  +21 200,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2111 +329 300,00  +329 300,00 

2120 +67 800,00  +67 800,00 

2271 +100 000,00 х +100 000,00 

2272 +13 000,00 х +13 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2111 +135 000,00  +135 000,00 

2120 +29 700,00  +29 700,00 

2271 +500 000,00 х +500 000,00 

2272 +15 800,00 х +15 800,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2271 +200 000,00 х +200 000,00 

2272 +13 000,00 х +13 000,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2272 +200,00 х +200,00 

2273 +10 700,00 х +10 700,00 

Всього: +1 534 000,00 х +1 534 000,00 

 

7.8.  Виділити фінансування на забезпечення діяльності КУ"Смолінський ІРЦ" 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 +4 780,00 х +4 780,00 

2250 +220,00 х +220,00 

Всього: +5 000,00 х +5 000,00 

 

7.9.  Здійснити уточнення видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 -25 000,00 х -25 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

 2240 +25 000,00 х +25 000,00 

2273 -85 000,00 х -85 000,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

2273 +85 000,00 х +85 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

7.10. Збільшення доходів та видатків спеціального фонду власних надходжень: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +2 951,10 +2 951,10 

 Всього: х +2 951,10 +2 951,10 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 х +2 951,10 
(набори LEGO) 

+2 951,10 

Всього: х +2 951,10 +2 951,10 

 

7.11. Збільшити видатки загального фонду на харчування дітей в загальноосвітніх 

навчальних закладах на 42 200,00 грн. за рахунок економії коштів, виділених на 

відпочинок дітей в пришкільних таборах. 

 

8. 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 +198 000,00 х +198 000,00 

Всього: +198 000,00 х +198 000,00 

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

НВО на оплату послуг по гідрохімічному очищенню системи опалення: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2240 +198 000,00 х +198 000,00 

Всього: +198 000,00 х +198 000,00 

 

9. Збільшення доходів та видатків спеціального фонду власних надходжень: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х + 41 882,50 +41 882,50 

 Всього: х + 41 882,50 +41 882,50 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2210 х + 41 882,50 

(книжки) 

+41 882,50 

Всього: х + 41 882,50 +41 882,50 

 

10. 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 +2 354,41 +2 354,41 

 Всього: х +2 354,41 +2 354,41 

 



Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 х +2 354,41 +2 354,41 

Всього: х +2 354,41 +2 354,41 

 

11. Уточнення видатків загального фонду на відрядження: 

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 -3 000,00 х -3 000,00 

2250 +3 000,00 х +3 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

12.  Провести уточнення видатків бюджету розвитку: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117330 Будівництво інших 

об’єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

3132 х -20 000,00 -20 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

3132 х +20 000,00 

 

+20 000,00 

 

Всього: х 0,00 0,00 

 

13. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 


