
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 08 травня 2020 року                    № 218 

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. Доходи загального фонду збільшити за рахунок розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2020 рік відповідно до 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 17.04.2020 року № 315-р «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2020 рік» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  

+504 500,00 х +504 500,00 

 Всього: +504 500,00 х +504 500,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +266 500,00 х +266 500,00 

0112144 Централізовані заходи з 

лікування  хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет 

2610 +238 000,00 х +238 000,00 

Всього: +504 500,00 х +504 500,00 

 

 

 



1.2. Внести зміни до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме: 

1.2.1. Доходи загального фонду збільшити за рахунок розподілу додаткового 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2020 

рік відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 10.04.2020 

року № 301-р «Про затвердження розподілу додаткового обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами на 2020 рік» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

+5 646,00 х +5 646,00 

 Всього: +5 646,00 х +5 646,00 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

+6 033,00 -6 033,00 0,00 

Всього: +6 033,00 -6 033,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2111 +9 040,00 х +9 040,00 

2120 +2 639,00 х +2 639,00 

3110 х -6 033,00 -6 033,00 

Всього: +11 679,00 -6 033,00 +5 646,00 

 

1.2.2. Провести уточнення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

наданої відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 10.12.2019 

року № 715 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік»: 

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) 

+5 204,00 -5 204,00 0,00 

Всього: +5 204,00 -5 204,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2111 +5 204,00 х +5 204,00 

3110 х -5 204,00 -5 204,00 

Всього: +5 204,00 -5 204,00 0,00 

 

 



1.3. Доходи загального фонду збільшити за рахунок розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної освіти «Нова українська школа» відповідно до розпорядження 

голови Кіровоградської ОДА від 03.04.2020 року № 285-р «Про затвердження 

Порядку розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова 

українська школа»  
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 

+205 701,00 х +205 701,00 

 Всього: +205 701,00 х +205 701,00 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

-35 007,00 +35 007,00 0,00 

Всього: -35 007,00 +35 007,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2210 +125 128,00 х +125 128,00 

2240 +43 281,00 х +43 281,00 

2250 +2 285,00 х +2 285,00 

3110 х +35 007,00 +35 007,00 

Всього: +170 694,00 +35 007,00 +205 701,00 

 

1.4. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду: 

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) 

-291 000,00 +291 000,00 0,00 

Всього: -291 000,00 +291 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 -190 000,00 х -190 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 -101 000,00 х -101 000,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3142 х +60 000,00  

(рек-ція КТП-318) 

+60 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

3132 х +231 000,00 
(кап.рем.Садова) 

+207 000,00 

Всього: -291 000,00 +291 000,00 0,00 

 



Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

+70 000,00 -70 000,00 0,00 

Всього: +70 000,00 -70 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

3210 х -70 000,00 -70 000,00 

0112111 Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної 

медичної (медико-

санітарної) допомоги 

2610 +70 000,00 х +70 000,00 

Всього: +70 000,00 -70 000,00 0,00 

 

1.5. Передбачити видатки на умовах співфінансування розпорядження голови 

Кіровоградської ОДА від 03.04.2020 року № 285-р «Про затвердження Порядку 

розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» 

- На закупівлю засобів навчання та обладнання на суму 4 200,00 гривень; 

- На закупівлю сучасних меблів на суму 51 000,00 гривень; 

- Закупівля комп’ютерного обладнання на суму 79 900,00 гривень. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

3210 х -130 000,00 -130 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2240 -5 100,00 х -5 100,00 

Всього: -5 100,00 -130 000,00 -135 100,00 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

+50 100,00 -50 100,00 0,00 

Всього: +50 100,00 -50 100,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2210 +55 200,00 х +55 200,00 

3110 х +79 900,00 +79 900,00 

Всього: +55 200,00 +79 900,00 +135 100,00 

 

 

 



1.6. Провести уточнення видатків загального фонду на оплату послуг підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2250 -960,00 х -960,00 

2240 +960,00 х +960,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))  

2250 -1 225,00 х -1 225,00 

2240 +1 225,00 х +1 225,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.7. Провести уточнення видатків загального та спеціального фонду  на 

реконструкцію автоматичної пожежної сигналізації (АПС), встановлення сучасної 

автоматичної пожежної сигналізації (АПС), системи оповіщення про пожежу (СО), 

системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) в приміщенні головного корпусу 

Смолінського НВО, що розташоване за адресою смт Смоліне вул Казакова 42: 

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 

-130 000,00 +130 000,00 0,00 

Всього: -130 000,00 +130 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними 

підрозділами 

(відділеннями, групами)) 

2230 -130 000,00 х -130 000,00 

0617321 Будівництво освітніх 

установ та закладів 
3142 х +130 000,00 +130 000,00 

Всього: -130 000,00 +130 000,00 0,00 

 

1.8. Видатки спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів 

спеціального фонду, що утворився станом на 01 січня 2020року: 

Джерела фінансування: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208200 

602200 

На кінець періоду х +17 970,00 +17 970,00 

Всього: х +17 970,00 +17 970,00 

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 +17 970,00 
(кап.рем.Садова) 

+17 970,00 

Всього: х +17 970,00 +17 970,00 

 

 



1.9. Провести уточнення видатків бюджету розвитку за рахунок залучення залишку 

коштів спеціального фонду, що утворився станом на 01 січня 2020року: 

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 за 

рах.залишків 

пайової участі) 

-6 003,20 

х -22 326,44 
(кап.рем. скверу за 

рах.залишків від 

продажу 

осн.капіталу) 

-22 326,44 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

3132 х +28 329,64 
(кап.рем.Садова) 

+28 329,64 

Всього: х 0,00 0,00 

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 -28 329,64 
(кап.рем.Садова за 

рах.залишків 

заг.фонду) 

-28 329,64 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

3132 х +28 329,64 +28 329,64 

Всього: х 0,00 0,00 

 

2. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


