
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 11 жовтня 2019 року                    № 177 

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 та видатки загального фонду селищного бюджету збільшити за рахунок 

отримання субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державної 

субвенції відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 23.09.2019 року № 1038-р «Про розподіл залишку обсягів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» на проведення психолого-педагогічних і 

корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів 

інклюзивних класів. 

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 

+42 073,00 х +42 073,00 

 Всього: +42 073,00 х +42 073,00 

 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 
0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2111 +34 480,00 х +34 480,00 

2120 +7 593,00  +7 593,00 

Всього: +42 073,00 х +42 073,00 

 

 

 

 



3. 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 +193 600,00 х +193 600,00 

Всього: +193 600,00 х +193 600,00 

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

НВО на оплату послуг по гідрохімічному очищенню системи опалення та придбання 

колісних дисків для шкільного автобуса: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 15 000,00 х +15 000,00 

2240 +178 600,00 х +178 600,00 

Всього: +193 600,00 х +193 600,00 

 

4. Провести уточнення видатків загального фонду відділу освіти, культури, молоді та 

спорту: 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 
0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2240 -3 000,00 х -3 000,00 

2250 +3 000,00 х +3 000,00 
0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 -1 400,00 х -1 400,00 

2250 +1 400,00 х +1 400,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

5. Провести уточнення видатків загального фонду на встановлення відеоспостереження 

на території громади: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 -151 000,00 х -151 000,00 

2240 +45 000,00 х +45 000,00 

3110 х +46 000,00 +46 000,00 

Всього: -60 000,00 х -60 000,00 

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 

-46 000,00 +46 000,00 0,00 

Всього: -46 000,00 +46 000,00 0,00 

 

6. Виділити фінансування КП «Енерговодоканал» на заходи по стабільному 

проходженню опалювального сезону на 2019 – 2020 р.р.: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0116013 Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного господарства  

2610 +60 000,00 х +60 000,00 

Всього: +60 000,00 х +60 000,00 

 



7. Залучити залишки коштів бюджету розвитку, 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 +60 000,00 +60 000,00 

Всього: х +60 000,00 +60 000,00 

 

8. Виділити фінансування на реконструкцію спортивного майданчика по вул.Казакова 

смт.Смоліне під ролердром: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3142 х +60 000,00 +60 000,00 

Всього: х +60 000,00 +60 000,00 

 

9. Провести уточнення видатків бюджету розвитку на реконструкцію спортивного 

майданчика по вул.Казакова смт.Смоліне під ролердром: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3142 х -118 650,00 -118 650,00 

Всього: х -118 650,00 -118 650,00 

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 

+118 650,00 -118 650,00 0,00 

Всього: +118 650,00 -118 650,00 0,00 

 

10. Виділити фінансування: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2111 +8 200,00 х +8 200,00 

2120 +1 800,00 х +1 800,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 +60 000,00 х +60 000,00 

Всього: +70 000,00 х +70 000,00 

 

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

НВО: 

8.1.  на преміювання педагогічних працівників, учні яких здобули призові місця на 

Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-захисту МАН: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2282 +22 650,00 х +22 650,00 

Всього: +22 650,00 х +22 650,00 



 

8.2. На оплату послуг по монтажу охоронної системи «Тривожна кнопка» 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 +10 400,00 х +10 400,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

 2240 +10 400,00 х +10 400,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

2240 +5 200,00 х +5 200,00 

Всього: +26 000,00 х +26 000,00 

 

12. Провести уточнення видатків комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2018 – 

2020 роки Смолінської об’єднаної територіальної громади: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального забезпечення 
2282 -80 000,00 х -80 000,00 

Всього: -80 000,00 х -80 000,00 

 

13. Виділити фінансування 34 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області на 

виконання Програми цивільного захисту населення і території Смолінської селищної 

ради на 2016 – 2020 роки з метою матеріального забезпечення пожежно-рятувального 

підрозділу: 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0119800 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 

2620 +20 000,00 х +20 000,00 

Всього: +20 000,00 х +20 000,00 

 

14. Виділити фінансування: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +20 000,00 

(розмітка та 

встановлення 

дорожних 

знаків) 

х +20 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 +40 000,00 х +40 000,00 

Всього: +60 000,00 х +60 000,00 

 

 

 

 



15. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +9 092,7 +9 092,70 

 Всього: х +9 092,7 +9 092,70 

16. 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 х +8 582,70 
(планшети) 

+8 582,70 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +510,00 

 (книги) 

+510,00 

Всього: х +9 092,7 +9 092,70 

 

17. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень 

відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +110 286,55 +110 286,55 

 Всього: х +110 286,55 +110 286,55 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 х +2 240,35 
(конструктор) 

+2 240,35 

  +108 046,20  
(підручники) 

+108 046,20 

Всього: х +110 286,55 +110 286,55 

 

18. Провести уточнення видатків загального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 -40 000,00 х -40 000,00 

2210 +40 000,00 х +40 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

19. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


