
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 20 грудня 2019 року                    № 195 

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: 

2. Доходи та видатки спеціального фонду збільшити за рахунок виконання дохідної 

частини: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +548 161,50 +548 161,50 

 Всього: х +548 161,50 +548 161,50 

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 +80 100,00 
(стільці в залу 

засідань) 

+80 100,00 

3110 х +51 000,00 
(стіл зали 

засідань) 

+51 000,00 

х +19 910,00 
(кондиціонер в 

залу засідань) 

+19 910,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
3110 х +2 798,00 

(акустична 

система) 

+2 798,00 

х +31 500,00 
(комплект 

апаратури) 

+31 500,00 

2210 х +1 760,00 
(стійна 

мікрофонів) 

+1 760,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 х +43 000,00 

(грибочки 

металеві) 

+43 000,00 

3110 х +37 000,00 
(пірс) 

+37 000,00 

х +201 000,00 
(вуличні 

+201 000,00 



тренажери) 

х +42 600,00 
(тротуар біля 

ДЮЦ) 

+42 600,00 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2210 х +60,00 (меблі) +60,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 х +2 240,00 
(банер) 

+2 240,00 

3110 х +3 100,00 
(телевізор) 

+3 100,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 х +1 116,00 
(ігрові набори) 

+1 116,00 

2220 х +488,45 
(медикаменти) 

+488,45 

3110 х +2 549,10 
(м’ясорубка) 

+2 549,10 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 х +26 354,95 

(дидактик. Та 

буд.мат) 

+26 354,95 

3110 х +1 585,00 
(пилосос) 

+1 585,00 

Всього: х +548 161,50 +548 161,50 

3. Доходи загального фонду та видатки загального та спеціального фонду 

збільшити за рахунок перерозподілу обсягів субвенції з обласного бюджету за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» відповідно до рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 10.12.2019 

року № 714 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.12.2018 року № 598 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» та  розпорядження голови Кіровоградської ОДА 

від __.12.2019 року № ___-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»: 

- Зменшення на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують 

здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти; 

- Збільшення на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для 1-х класів, які 

навчаються у 2019/2020 н.р. (видатки розвитку); 

- Зменшення на відрядження для підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

початкової школи; 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

-8 000,00 х -8 000,00 

+4 314,00 х +4 314,00 

-8,00 х -8,00 

 Всього: -3 694,00 х -3 694,00 

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 

-4 314,00 +4 314,00 0,00 

Всього: -4 314,00 +4 314,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2240 -8 000,00 х -8 000,00 

3110 х +4 314,00 +4 314,00 

2250 -8,00 х -8,00 

Всього: -8 008,00 +4 314,00 -3 694,00 



4. Доходи та видатки загального фонду зменшити за рахунок перерозподілу обсягів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році 
відповідно до розпорядження КМУ від 27.11.2019 року № 1107-р «Про перерозподіл 

обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році»: 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
-500 000,00 х -500 000,00 

 Всього: -500 000,00 х -500 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2111 -409 800,00 х -409 800,00 

2120 -90 200,00  -90 200,00 

Всього: -500 000,00  -500 000,00 

 

5. Зробити перерозподіл доходів та видатків загального фонду за рахунок субвенції 

з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

освітньої субвенції відповідно до рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 

10.12.2019 року № 714 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.12.2018 

року № 598 «Про обласний бюджет на 2019 рік», а саме: 

- на суму 59 815,00 гривень зменшення з грудня місяця та збільшення на вересень 

місяць. 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 

0,00 х 0,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2111 0,00 
 (49 000,00) 

х 0,00 

2120 0,00  
(10 815,00) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

6. Внести зміни до видатків: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 -620,00 х -620,00 

2120 +620,00 х +620,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2120 -4 200,00 х -4 200,00 

2111 +4 200,00 х +4 200,00 

Всього: 0,00  0,00 

 

 

 

 

 



7. Внести зміни до видатків відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

7.1. За рахунок уточнення залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету: 

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 

-845,18 +845,18 0,00 

Всього: -845,18 +845,18 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2210 -444,18 х -444,18 

2240 -401,00 х -401,00 

3110 х -4,92 -4,92 

3132 х +850,10 +850,10 

Всього: -845,18 +845,18 0,00 

 

7.2. Уточнення по енергоносіям: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2271 +46 100,00 х +46 000,00 

2272 +8 300,00 х +8 300,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2271 -20 000,00 х -20 000,00 

2272 -8 300,00 х -8 300,00 

2273 -41 500,00 х -41 500,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2271 -46 100,00 х -46 100,00 

2273 +39 000,00 х +39 000,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2273 +2 500,00 х +2 500,00 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 +20 000,00 
(меблі) 

х +20 000,00 (меблі) 

Всього:    

 

7.3. Уточнення видатків загального та спеціального фонду на умовах співфінансування на 

виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА від __.12.2019 року № ___-р 

«Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для 1-х класів, які 

навчаються у 2019/2020 н.р. (видатки розвитку): 

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 

-1 686,00 +1 686,00 0,00 

Всього: -1 686,00 +1 686,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2240 -1 686,00 х -1 686,00 

3110 х +1 686,00 +1 686,00 

Всього: -1 686,00 +1 686,00 0,00 



8. Внести зміни до видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради: 

8.1. Зменшення видатків на суму 10 578,48 грн. за рахунок 2250 «Видатки на 

відрядження» на суму 10 008,48 грн. та 2282 «Окремі заходи реалізації державних 

(регіональних програм» на суму 570,00 грн.; 

- Збільшення видатків на суму 10 578,48 грн. за рахунок 2240 «Оплата послуг крім 

комунальних» на суму 958,43 грн. та 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 9 620,05 грн. 

8.2. Провести уточнення видатків за рахунок економії коштів від впровадження 

медичної інформаційної системи на суму 250,86 на 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар». 

Видатки:  
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

9. Внесення змін до доходів та видатків загального та спеціального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2111 -150 000,00 х  

2120 -100 000,00 х  

2210 х -7 928,05  

(25010300) 

 

2240 -10 000,00 х  

2271 -17 000,00 х  

2272 -1 000,00 х  

2272 +1 000,00 х  

2800 -8 000,00 х  

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2111 -10 000,00 х  

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2210 х +19,88 

(25010100) 

 

0113112 Заходи державної політики з 

питань дітей та їх 

соціального захисту 

2282 -18 000,00 х  

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 -8 000,00 -99,36 (ІІІ)  

2120 -2 000,00 -21,85 (ІІІ)  

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2120 -4 000,00 х  

2210 -2 000,00 х  

2271 -1 000,00 х  

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 
2111 -42 000,00 х  

2120 -7 000,00 х  

2210 х -140,00 

(25010100) 

 

+891,00 

(25010300) 

 

2282 -9 000,00 х  

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 -14 000,00 +4 560,00 

(25010100) 

 

+2 676,35 

(25010300) 

 

2240 -60 000,00 х  

2273 -141 750,00 х  



3110 х +254,00 (ІІІ)  

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

2240 -65 000,00 х  

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +65 000,00 х  

0100000 Разом апарат:  -603 750,00 +79,18 (ІІф)  

    +132,79 (ІІІф)  

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
2120 -10 000,00 х  

2275 -70,00 х  

0611010 Надання дошкільної освіти 2111 -120 000,00 х  

2120 -20 000,00 х  

2230 -40 000,00 +12 195,84 

(25010100) 

 

2240 -9 000,00 х  

2250 -8 000,00 х  

2271 -95 000,00 х  

2273 -25 000,00 х  

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2120 +6 600,00 х  

2210 -10 000,00 -420,51 

(25010300) 

 

2230 -10 000,00 +3 007,3 

(25010100) 

 

2240 -20 000,00 х  

2250 -3 000,00 х  

2271 -480 000,00 х  

2272 -6 000,00 х  

2273 -9 000,00 х  

2282 -8 000,00 х  

0611090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2111 -120 000,00 х  

2120 -18 700,00 х  

2120 -15 000,00 х  

2210 х -1 346,22 

(25010300) 

 

2240 -4 500,00 х  

2250 -4 800,00 х  

2271 -190 000,00 х  

2272 -13 000,00 х  

2273 -5 000,00 х  

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2120 +12 100,00 х  

2210 х -952,50 

(25010100) 

 

2240 -9 500,00 х  

2250 -7 000,00 х  

2273 -14 000,00 х  

2275 -25,00 х  

2282 -1 000,00 х  

0600000 Разом відділ освіти:  -1 256 895,0 +12 483,91 

(ІІф) 

 

Всього: -1 860 645,0 +12 563,09 

(ІІф) 

 

  +132,79 (ІІІф)  

  +12 695,88  

        

9. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


