
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 12 березня 2020 року                    № 207 

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 загального та 

спеціального фонду бюджету. 

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

2.1.  Провести уточнення захищенних видатків загального фонду на суму 45 000,00 

гривень з продуктів харчування на медикаменти та перев’язувальні препарати. 

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 

 

2.2. Провести уточнення видатків бюджету розвитку та загальний фонду на 

співфінансування проекту Покращення послуги від програми DOBRE, а саме: 

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 

+395 275,00 -395 275,00 0,00 

Всього: +395 275,00 -395 275,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -395 275,00 

(3110 наближення з 

вер. на бер. 

54 725,00), (3110 =-

845 275,00), (3210 = 

+450 000,00). 

-395 275,00 

2610 +395 275,00 
(2210 = 

х +395 275,00 



+197 585,80), 

(2240 = 

+197 689,20) 

Всього: +395 275,00 -395 275,00 0,00 

 

2.3. На виконання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Смолінської селищної ради від 10 березня 2020 року № 2 зменшити резервний 

фонд: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0118700 Резервний фонд 9000 -195 000,00 х -195 000,00 

Всього: -195 000,00 х -195 000,00 

 

2.4. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду для виділення 

фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на запобігання, виникнення, 

поширення та лікування короновірусної хвороби (COVID-19): 

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 

-195 000,00 +195 000,00 0,00 

-315 000,00 +315 000,00 0,00 

Всього: -510 000,00 +510 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 
2240 -378 500,00 х -378 500,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +63 500,00 х +63 500,00 

3210 х +195 000,00 +195 000,00 

 +315 000,00 +315 000,00 

Всього: -315 000,00 +510 000,00 +195 000,00 

 

3. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


