
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 04 лютого 2020 року                    № 201 

смт. Смоліне 

 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

20.12.2019 року за № 377 

«Про бюджет Смолінської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік» 

 

(11512000000) 

 

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 спеціального 

фонду та видатків загального та спеціального фонду бюджету. 

2. Видатки загального та спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку 

коштів загального та спеціального фонду, що утворилися станом на 01 січня 

2020року: 

Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208200 

602200 

На кінець періоду +4 106 352,78 х +4 106 352,78 

+482 500,00 х +482 500,00 

+516 856,83 х +516 856,83 

+100 000,00 х +100 000,00 

х +6 003,20 +6 003,20 

х +22 326,44 +22 326,44 

Всього: +5 205 709,61 +28 329,64 +5 234 039,25 

 

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 

-1 762 352,78 +1 762 352,78 0,00 

Всього: -1 762 352,78 +1 762 352,78 0,00 

 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 
2240 +1 450 000,00 х +1 450 000,00 

3132 х +300 000,00 
(кап.рем. по 

вул.Садова) 

+300 000,00 



х +550 000,00 
(кап.рем. по 

вул.Нова) 

+550 000,00 

 х +50 000,00 
(кап.рем. по 

вул.Зарічна) 

+50 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +110 000,00 

(пот.рем.тротуару 

по 

вул.Будівельників) 

х +110 000,00 

 +100 000,00 
(молодіжний) 

х +100 000,00 

 +300 000,00 
(забор на 

кладовища) 

х +300 000,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

3142 х +100 000,00 
(рек-ція вул.осв. 

КТП-318) 

+100 000,00 

х +100 000,00 
(рек-ція вул.осв. 

ЗТП-П12) 

+100 000,00 

3132 х +32 352,78 
(кап.рем. скверу) 

+32 352,78 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
3132 х +280 000,00 

(інвентаризація) 

+280 000,00 

0117370 Реалізація інших заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

3110 х +220 000,00 
(придбання 

комунальної 

техніки) 

+220 000,00 

0117325 Будівництво споруд, 

установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

3142 х +130 000,00 
(рек-ція під 

ролердром) 

+130 000,00 

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 
2240 +110 000,00 

(нормативно-

грошова) 

х +110 000,00 

0117640 Заходи з енергозбереження 2240 +24 000,00 
(енергоаудит) 

х +24 000,00 

Всього: +2 094 000,00 +1 762 352,78 +3 856 352,78 

 

3. Видатки загального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів 

загального та спеціального фонду, що утворилися станом на 01 січня 2020 року на 

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 200 000,00 гривень: 

Видатки: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0118700 Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

9000 +200 000,00 х +200 000,00 

Всього: +200 000,00 х +200 000,00 

 

4. Видатки спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, що утворилися станом на 01 

січня 2020 року: 

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 +6 003,20 
(кап.рем. скверу) 

+6 003,20 

Всього: х +6 003,20 +6 003,20 

 



5. Видатки спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів від 

продажу основного капіталу, що утворилися станом на 01 січня 2020 року: 

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 +22 326,44 
(кап.рем. скверу) 

+22 326,44 

Всього: х +22 326,44 +22 326,44 

 

6. Видатки  спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворилися станом на 01 

січня 2020 року: 

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 

 

7. Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту за рахунок 

залучення залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворилися 

станом на 01 січня 2020 року: 

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 

-55 000,00 +55 000,00 0,00 

Всього: -55 000,00 +55 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

2210 +300 000,00 
(шкільні меблі) 

х +300 000,00 

2240 +127 000,00 
(гідрохімічне 

очищення) 

х +127 000,00 

3132 х +55 500,00 
(ПКД НВО 

покрівля) 

+55 000,00 

Всього: +427 000,00 +55 000,00 +482 000,00 

 

 

 

 

 

 



8. Виділити фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради за рахунок 

залучення залишку коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, що утворилися станом 

на 01 січня 2020 року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +516 856,83 х +516 856,83 

Всього: +516 856,83 х +516 856,83 

8.1. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради загального 

фонду шляхом зменшення фінансування з місцевого бюджету на комунальні послуги та 

енергоносії  на суму 516 856,83 гривень та збільшити фінансування з місцевого бюджету 

на оплату праці на суму 516 856,83 гривень: 

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. Виділити фінансування для головного управління національної поліції в Кіровоградській 

області відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень 

на 2019 – 2020 роки на обслуговування двох службових автомобілів «RENAULT 

DUSTER» дільничними офіцерами поліції, які закріплені за поліцейською дільницею з 

обслуговування Смолінської об’єднаної територіальної громади: 

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 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

10. Збільшити доходи та видатки власних надходжень спеціального фонду: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +204 087,46 +204 087,46 

 Всього: х +204 087,46 +204 087,46 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +31 551,75 

(книги) 
+31 551,75 

0611010 Надання дошкільної освіти 3110 х +5 191,00    
(TV в Ромашку) 

+5 191,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

3110 х +12 219,71 
(книги від 

управління 

освіти) 

+12 219,71 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2210 х +3 200,00 
(екран, 

кріплення) 

+3 200,00 

3110 х +151 925,00 
(проектор та 

програмне 

забезпечення) 

+151 925,00 

Всього: х +204 087,46 +204 087,46 



11. Провести уточнення видатків загального фонду шляхом наближення видатків на оплату 

водопостачання та водовідведення та оплату за вивезення твердих побутових відходів в 

зв’язку із збільшення вартості послуг: 

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 0,00 х 0,00 

2275 0,00 х 0,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури 

2275 0,00 х 0,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 0,00 х 0,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2272 0,00 х 0,00 

2275 0,00 х 0,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами  

2272 0,00 х 0,00 

2275 0,00 х 0,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного 

виховання  

2272 0,00 х 0,00 

2275 0,00 х 0,00 

 0,00 х 0,00 

 

12. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2282 0,00 

(наближення 

100,0 тис.грн з 

лип. на лют.) 

х 0,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

будинку культури (уточнення 

видатків на придбання 

твердотопливного котла) 

3110 х -70 000,00 -70 000,00 

2210 +35 000,00 х +35 000,00 

2240 +35 000,00 х +35 000,00 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3142 х 0,00 
(наближення 

180,0 тис.грн з 

серп. на бер.) 

0,00 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2250 -300,00 х -300,00 

2240 +300,00 (на 

проходження 

щорічного 

медогляду) 

х +300,00 

 0,00 х 0,00 

 

13. Надаємо дозвіл на розробку землевпорядної документації (грошова оцінка землі). 

 

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

ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


