
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 12 листопада 2019 року                    № 181 

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. 

1.1. Внести зміни до загального фонду на поточний ремонт тротуарів спортивного 

майданчика: 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 
2240 -65 000,00 х -65 000,00 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної 

культури і спорту 

2240 +65 000,00 х +65 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

1.2. Внести зміни до видатків загального фонду Березівського будинку культури за 

рахунок економії коштів по програмі розвитку культури Смолінської ОТГ на 2019 рік: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2282 -4 500,00 х -4 500,00 

2210 +4 500,00 х +4 500,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

1.3. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних 

надходжень Смолінського будинку культури: 

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 -1 000,00 -1 000,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ х +3 000,00  +3 000,00 

 Всього: х +2 000,00 +2 000,00 

 



Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2210 х +2 000,00 +2 000,00 

Всього: х +2 000,00 +2 000,00 

1.4. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних 

надходжень відділу з надання соціальних послуг населенню: 

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 +5 000,00 +5 000,00 

 Всього: х +5 000,00 +5 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 
0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян 

2210 х +5 000,00 +5 000,00 

Всього: х +5 000,00 +5 000,00 

1.5. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних 

надходжень бібліотек: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +620 ,00 +620,00 

 Всього: х +620 ,00 +620,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +620,00 

 (книги) 

+620,00 

Всього: х +620 ,00 +620,00 

1.6. Внесення змін до доходів загального та спеціального фонду: 

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 

-420 000,00 х -420 000,00 

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 

+20 000,00 х +20 000,00 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

-40 000,00 х -40 000,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 

+350 000,00 х +350 000,00 

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне) 
-5 000,00 х -5 000,00 

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(пальне) 

-24 000,00 х -24 000,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

-43 000,00 х -43 000,00 



18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості  

+21 000,00 х +21 000,00 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості  

+6 000,00 х +6 000,00 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості  

+2 000,00 х +2 000,00 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості  

+86 000,00 х +86 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  -7 000,00 х -7 000,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб +54 000,00 х +54 000,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -25 000,00 х -25 000,00 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  +6 000,00 х +6 000,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб +30 000,00 х +30 000,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -400,00  -400,00 

22010300 Адмінстративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

+1 600,00 х +1 600,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
-7 500,00 х -7 500,00 

22012600 Адміністрацівний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

-5 100,00 х -5 100,00 

22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів та 

паспортів громадян України 

-400,00 х -400,00 

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування 

800,00 х 800,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.7. Внести зміни до доходів та видатків загального та спеціального фонду відділу 

освіти, культури, молоді та спорту: 

1.7.1 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 +258 856,27 х +258 856,27 

Всього: +258 856,27 х +258 856,27 

Виділити фінансування на оплату послуг по гідрохімічному очищенню системи 

опалення та придбання шкільних меблів (63 комплекти парт для учнів старших класів): 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 +104 256,27 х +104 256,27 

2240 +154 600,00 х +154 600,00 

Всього: +258 856,27 х +258 856,27 

 



1.7.2  Виділити фінансування на придбання шкільних меблів (63 комплекти парт для учнів 

старших класів) за рахунок економії коштів від реалізації проекту «Капітальний 

ремонт покрівлі Смолінського НВО»: 

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 

+25 950,00 -25 950,00 0,00 

Всього: +25 950,00 -25 950,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3132 х -25 950,00 -25 950,00 

2210 +25 950,00 х +25 950,00 

Всього: +25 950,00 -25 950,00 0,00 

 

1.7.3 Внести зміни до 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 -4 000,00 х -4 000,00 

2210 +4 000,00 х +4 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.7.4 Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень 

закладів освіти: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ х +10 000,00 +10 000,00 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації 

в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

х +783,00 
(металобрухт) 

+783,00 

 Всього: х +10 783,00 +10 783,00 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 
0611010 Надання дошкільної освіти 2210 х +279,00  +279,00 
0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 х +504,00 +504,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2210 х +10 000,00 +10 000,00 

Всього: х +10 783,00 +10 783,00 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


