
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 10 квітня 2020 року                    № 208 

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. 

1.1. Провести наближення видатків на квітень на суму 1 500 000 гривень: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

3132 х 0,00 (50 000,00 

вул.Зарічна) 
0,00 

х 0,00 (850 000,00 

вул.Нова та 

Садова) 

0,00 

2240 0,00 
(400 000,00 

пот.ремонт 

доріг) 

х 0,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3142 х 0,00 (200 000,00 

вул.освітл. КТП-

318 та ЗТП-П-12) 

0,00 

Всього: 0,00 0,00 0,00 

 

1.2. Провести наближення видатків на суму 8 500,00 гривень на запчастини до службового 

автомобіля. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2210 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.3. Провести наближення видатків на суму 5 000,00 гривень на матеріали по 

встановленню твердопаливного котла в Березівському сільському будинку культури. 

Видатки: 



Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0114060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2210 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.4. 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 +71 754,56 +71 754,56 

 Всього: х +71 754,56 +71 754,56 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

3110 х +68 400,00 
(система рада) 

+68 400,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +655,56    

(книги) 
+655,56 

0611010 Надання дошкільної освіти 3110 х +2 699,00    
(TV в Ромашку) 

+2 699,00 

Всього: х +71 754,56 +71 754,56 

 

1.5. Провести наближення видатків на цільову програму з організаційного, інформаційно-

аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської ОТГ на 

2020 рік (100 000,00 гривень) 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2282 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.6. Провести уточнення видатків та збільшити фінансування на співфінансування проекту  

«Проведення енергетичного аудиту та розробка енергетичних сертифікатів для 

комунальних будівель Смолінської ОТГ»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117640 Заходи з енергозбереження 2240 -8 000,00 х -8 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 +22 000,00 
(для ДНЗ 

Ромашка) 

х +22 000,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2240 +22 000,00 
(для БК 

Березівський) 

х +22 000,00 

Всього: +36 000,00 х +36 000,00 

 

1.7. Доходи загального фонду та видатки загального фонду збільшити за рахунок 

перерозподілу обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
відповідно до розпорядження КМУ від 12.02.2020 року № 116-р «Про перерозподіл 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 

рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам » 

 

 



Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  
+137 500,00 х +137 500,00 

 Всього: +137 500,00 х +137 500,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2111 +112 600,00 х +107 300,00 

2120 +24 900,00 х +30 200,00 

Всього: +137 500,00 х +137 500,00 

 

1.8. Передбачити субвенцію районному бюджету на реалізацію програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги в Смолінській ОТГ на 2020 рік, а саме: 

- На забезпечення дитини, хворої на фенілкетонурію на суму 109 200,00 гривень; 

- На придбання туберкуліну на суму 40 000,00 гривень (20/20 квітень та серпень); 

- На витрати на знеболювальне, які необхідні онкохворим на суму 20 000,00 гривень 

(10/10 квітень та серпень). 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0119770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
2620 +169 200,00 х +169 200,00 

Всього: +169 200,00 х +169 200,00 

 

1.9. Передбачити видатки для 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 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

 

1.10. Передбачити видатки відділу освіти, культури, молоді та спорту на виконання 

Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

після досягнення 18-річного віку»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у 

об’єднаних територіальних 

громадах 

2710 +9 050,00 х +9 050,00 

Всього: +9 050,00 х +9 050,00 

 

 

 



1.11. Збільшити видатки на оплату послуг з вивезення побутових відходів: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 +2 500,00 х +2 500,00 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2275 +1 400,00 х +1 400,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2275 +200,00 х +200,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2275 +400,00 х +400,00 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у 

об’єднаних територіальних 

громадах 

2275 +300,00 х +4 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2275 +9 200,00 х +5 900,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

2275 +7 900,00 х +6 700,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами  
2275 +200,00 х +1 000,00 

Всього: +22 100,00 х +22 100,00 

 

1.12. Предбачити видатки на реконструкцію п’ятикімнатної квартири № 3 в будинку №22 

по вул.Казакова смт.Смоліне під двокімнатну та трикімнатну: 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

-300 000,00 +300 000,00 0,00 

Всього: -300 000,00 +300 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3141 х +300 000,00 +300 000,00 

Всього: х +300 000,00 +300 000,00 

 

1.13. Провести уточнення видатків на оплату теплопостачання за рахунок економії коштів в 

2019-2020 опалювальний період за січень-березень: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2271 -80 000,00 х -80 000,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 -387 000,00 х -387 000,00 

-643,17 (2271) х -643,17 

+643,17 
(2273) 

х +643,17 



0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2271 -5 000,00 х -5 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

2271 -400 000,00 х -400 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2271 -100 000,00 х -100 000,00 

Всього: -972 000,00 х -972 000,00 

 

1.14. Передбачити видатки на виготовлення та встановлення контейнерів для роздільного 

збору сміття у с.Березівка та навісів для контейнерів. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 +15 000,00 х +15 000,00 

2240 +35 000,00  +35 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

 

1.15. Передбачити видатки відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

1.15.1. На усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

які вказані в приписах Маловисківського районного відділу УДСПС у 

Кіровоградській області в закладах освіти: 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

-200 000,00 +200 000,00 0,00 

Всього: -200 000,00 +200 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0617321 Будівництво освітніх установ 

та закладів 
3132 х +200 000,00 +200 000,00 

Всього: х +200 000,00 +200 000,00 

 

1.15.2. На заробітну плату методисту по культурі: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у 

об’єднаних територіальних 

громадах 

2111 +80 900,00 х +80 900,00 

2120 +17 800,00 х +17 800,00 

Всього: +98 700,00 х +98 700,00 

 

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

коштів, що утворилися на початок року, станом на 01.01.2020 року, 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 +1 367 765,79 х +1 367 765,79 

Всього: +1 367 765,79 х +1 367 765,79 

 

 



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 

-1 037 765,79 +1 037 765,79 0,00 

Всього: -1 037 765,79 +1 037 765,79 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами 

(відділеннями, групами)) 

2210 +330 000,00 
(шкільні меблі) 

х +330 000,00 

0617321 Будівництво освітніх 

установ та закладів 
3132 х +222 000,00 

(усунення 

поруш.пож.безпеки) 

+222 000,00  

3132  +815 765,79 
(кап.рем.покрівлі) 

+815 765,79 

Всього: +330 000,00 +1 037 765,79 +1 367 765,79 

 

1.17. Провести уточнення видатків по Капітальному ремонту покрівлі Смолінського НВО: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами 

(відділеннями, групами)) 

3132 х -55 500,00 -55 500,00 

0611090 Надання позашкільної 

освіти закладами 

позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

3132 х -150,00 (ІІ фонд) -150,00 

2210 х +150,00 (ІІ фонд) +150,00 

0617321 Будівництво освітніх 

установ та закладів 
3132 х +55 500,00 +55 500,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

1.18. Передбачити видатки на виконання програми підтримки та розвитку КНП 

«Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради 

на 2020 – 2022 роки: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112111 Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

2610 +36 950,00 х +36 950,00 

Всього: +36 950,00 х +36 950,00 

 

1.19. Видатки спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів, що 

утворилися на початок року, станом на 01.01.2020 року, за рахунок власних надходжень: 

Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 



208200 

602200 

На кінець періоду х +250 385,66 +250 385,66 

Всього: х +250 385,66 +250 385,66 

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 +39 970,80 
(25010300) 

+39 970,80 

2240 х +40 000,00 
(25010300) 

+40 000,00 

Разом:   +79 970,80 +79 970,80 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 х +32 869,00 

(25010100) 
+32 869,00 

2240 х +92 048,28 
(25010300) 

+92 048,28 

Разом:   +124 917,28 +124 917,28 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 х +369,00 
(25010400) 

+369,00  

Разом:   +369,00 +369,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

2210 х +141,74 
(25010300) 

+141,74  

Разом:   +141,74 +141,74 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної 

освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2210 х +10 318,82 
(25010300) 

+10 318,82 

Разом:   +10 318,82 +10 318,82 

0611100 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
2210 х +19 668,02 

(25010100) 
+19 668,02 

2240 х +15 000,00 
(25010100) 

+15 000,00 

Разом:   +34 668,02 +34 668,02 

Всього: х +250 385,66 +250 385,66 

 

1.20. Збільшити доходи та видатки власних надходжень по відділу освіти, культури, молоді 

та спорту: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації 

в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

х +3 774,41 +3 774,41 

 Всього: х +3 774,41 +3 774,41 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

2210 х +3 774,41 +3 774,41 

Всього: х +3 774,41 +3 774,41 

 

 

 

 



1.21. Передати видатки бібліотек та будинків культури на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту станом на 01 травня 2020 року: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спец.фонд, 

грн ІІ 

Спец.фонд, 

грн VII 

Разом, 

 грн          . 

0114030 Забезпечення 

діяльності бібліотек 
2111 -167 600,00    

2120 -36 900,00    

2210 -10 600,00 -2 000,00   

2240 -3 400,00    

2250 -1 200,00    

2271 -16 200,00    

2272 -200,00    

2273 -8 100,00    

2275     

2282 -3 500,00    

3110   -10 000,00  

0114060 Забезпечення 

діяльності палаців і 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та інших 

клубних закладів 

2111 -339 800,00    

2120 -74 600,00    

2210 -24 100,00 -5 000,00   

2240 -2 100,00    

2250 -4 600,00    

2273 -24 800,00    

2275 -100,00    

2282 -70 700,00    

Всього: -788 500,0 -7 000,00 -10 000,00  

 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спец.фонд, 

грн ІІ 

Спец.фонд, 

грн VII 

Разом, 

 грн          . 

0614030 Забезпечення 

діяльності бібліотек 
2111 +167 600,00    

2120 +36 900,00    

2210 +10 600,00 +2 000,00   

2240 +3 400,00    

2250 +1 200,00    

2271 +16 200,00    

2272 +200,00    

2273 +8 100,00    

2275     

2282 +3 500,00    

3110   +10 000,00  

0614060 Забезпечення 

діяльності палаців і 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та інших 

клубних закладів 

2111 +339 800,00    

2120 +74 600,00    

2210 +24 100,00 +5 000,00   

2240 +2 100,00    

2250 +4 600,00    

2273 +24 800,00    

2275 +100,00    

2282 +70 700,00    

Всього: +788 500,0 +7 000,00 +10 000,00  

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


