
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 18 червня 2020 року                    № 224 

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 та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції з 

обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду відповідно до розпорядження 

голови Кіровоградської ОДА від 28.05.2020 року № 385-р «Про розподіл коштів субвенції 

з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

+156 500,00 х +156 500,00 

 Всього: +156 500,00 х +156 500,00 

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) 

-156 500,00 +156 500,00 0,00 

Всього: -156 500,00 +156 500,00 0,00 

Видатки на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти на 2020 рік: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 
3110 х +156 500,00 +156 500,00 



навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

Всього: х +156 500,00 +156 500,00 

 

1.2. Уточнення видатків субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 

періоду: 
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) 

+38 600,00 -38 600,00 0,00 

Всього: +38 600,00 -38 600,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

3110 х -38 600,00 -38 600,00 

2210 +38 600,00 х +38 600,00 

Всього: +38 600,00 -38 600,00 0,00 

 

1.3. Передбачити видатки на співфінансування відповідно до розпорядження голови 

Кіровоградської ОДА від 28.05.2020 року № 385-р «Про розподіл коштів субвенції з 

обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

3110 х +15 800,00 +15 800,00 

Всього: х +15 800,00 +15 800,00 

 

1.4. Провести зменшення передбаченого у 2020 році обласному бюджету обсягу субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної освіти «Нова українська школа» відповідно до розпорядження 

голови Кіровоградської ОДА від 25.05.2020 року № 379-р «Про зменшення 

передбаченого у 2020 році обласному бюджету обсягу субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти 

«Нова українська школа» видатки на підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та проведення супервізії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на -45 566,00 х -45 566,00 



забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 Всього: -45 566,00 х -45 566,00 

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))  

2240 -43 281,00 х -43 281,00 

2250 -2 285,00 х -2 285,00 

Всього: -45 566,00 х -45 566,00 

 

1.5. Провести уточнення видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

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

школа» відповідно до повідомлення ДКСУ від 13.05.2020 року № 26 та повідомлення 

ДКСУ від 21 травня 2020 року № 30 

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 

0,00 х 0,00 

 Всього: 0,00 х 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 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 0,00 0,00 

 

1.6. Уточнення видатків, передбачених рішенням сесії Смолінської селищної ради від 

08.05.2020 року № 441 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» 
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) 

+9 907,00 -9 907,00 0,00 

Всього: +9 907,00 -9 907,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

3110 х -9 907,00 -9 907,00 

2210 +9 907,00 х +9 907,00 



школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

Всього: +9 907,00 -9 907,00 0,00 

 

1.7. Зменшити видатки, передбачених відповідно до Положення про присудження премій 

обдарованим учням та педагогічним працівникам затверджених Комплексною програмою 

розвитку освіти Смолінської ОТГ на 2019-2021 роки: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2282 -9 900,00 х -9 900,00 

2210 +9 900,00 х +9 900,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.8. Передбачити видатки на виконання ремонтних робіт в приміщенні їдальні 

Смолінського НВО на виконання вимог розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 

28.05.2020 року № 385-р «Про розподіл коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: +50 000,00 х +50 000,00 

 

1.9. Уточнення видатків на виконання ремонтних робіт в приміщенні їдальні 

Смолінського НВО за рахунок економії коштів на оплату послуг з теплопостачання по 

результатам опалювального періоду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2271 -75 000,00 х -75 000,00 

2240 +25 000,00 х +25 000,00 

2210 +50 000,00 х +50 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.10. Уточнення видатків на Капітальний ремонт Спортивного комплексу Смолінського 

НВО за рахунок економії коштів на оплату харчування під час карантину: 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 
-18 000,00 +18 000,00 0,00 



602400 бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2230 -18 000,00 х -18 000,00 

0617321 Будівництво освітніх установ 

та закладів 
3132 х +18 000,00 +18 000,00 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 0,00 

 

1.11. 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 +17 612,00 +17 612,00 

 Всього: х +17 612,00 +17 612,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2210 х +17 612,00 

(засоби захисту 

по COVID-19) 

+17 612,00 

Всього: х +17 612,00 +17 612,00 

 

1.12. Збільшити видатки на фінансування Програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки на оплату за користування 

комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду загального 

захворювання та з дитинства по зору І групи: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

2282 +800,00 х +800,00 

Всього: +800,00 х +800,00 

 

1.13. Провести уточнення видатків на виконання робіт з виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.П’ятихатки, 

с.Березівки, смт.Смоліне: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 
2240 -110 000,00 х +110 000,00 

2281 +110 000,00 х +110 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.14. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції від 

Новогригорівської сільської ради відповідно до рішення сесії Новогригоріської 

сільської ради від 17.12.2019 року № 370 «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +30 000,00 х +30 000,00 



 Всього: +30 000,00 х +30 000,00 

Видітки: 

- На харчування для ДНЗ «Ромашка» та ДНЗ «Теремок»; 

- На придбання дверей у Смолінське НВО 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2230 +25 000,00 х +25 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210  +5 000,00 х +5 000,00 

Всього: +30 000,00 х +30 000,00 

 

1.15. Уточнення видатків за рахунок зменшення фінансування на: 

- 20 000,00 гривень на ремонт павільйонів; 

- 20 000,00 гривень на ремонт дитячих майданчиків; 

- 26 600,00 гривень на ремонт пот.рем.тротуару по вул.Будівельників; 

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) 

-15 800,00 +15 800,00 0,00 

Всього: -15 800,00 +15 800,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 -36 800,00 х -36 800,00 

2240 -29 800,00 х -29 800,00 

Всього: -66 600,00 х -66 600,00 

 

1.16. Уточнення видатків: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2111 +28 400,00 (ЗП 

озеленювача та 

обкошувача на 

лип.,серп.) 

х +28 400,00 

2120 +6 400,00 х +6 400,00 

2240 -20 000,00 
(пот.рем.тротуару 

по 

вул.Будівельників) 

х -20 000,00 

2240 -64 800,00 
(контейнери для 

роздільного збору 

сміття в 

с.Березівка) 

х -64 800,00 

2240 +50 000,00 
(сміттєзвалище) 

х +50 000,00 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які 

не здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 0,00 (наближ. 

17,8 з груд.на 

черв.) 

х 0,00 

2120 0,00 (наближення 

7,0 через 

встановлення 

карантинної 

надбавки) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 



1.17. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради: 

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) 

-47 230,00 +47 230,00 0,00 

Всього: -47 230,00 +47 230,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 -15 200,00 

(2800) 
х -15 200,00 

2610 +15 200,00 
(2710 пільгова 

пенсія) 

х +15 200,00 

2610 -47 230,00 
(2210) 

х -47 230,00 

3210 х +47 230,00 
(проект Добре) 

+47 230,00 

Всього: -47 230,00 +47 230,00 0,00 

 

1.18. Передбачити видатки для КП «Добробут» Смолінської селищної ради: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0116013 Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2610 +80 000,00 х +80 000,00 

Всього: +80 000,00 х +80 000,00 

 

1.19. Передбачити видатки для КНП «Смолінський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Смолінської селищної ради та провести уточнення: 

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) 

-2 766,00 +2 766,00 0,00 

Всього: -2 766,00 +2 766,00 0,00 

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 +80 000,00 х +80 000,00 

2610 -2 766,00 х -2 766,00 

3210 х +2 766,00 
(добавити для 

закупівлі МФУ) 

+2 766,00 

Всього: +77 234,00 +2 766,00 +80 000,00 

 

1.20. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради спеціального 

фонду 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 бюджету до 

бюджету розвитку 

+160 000,00 -160 000,00 0,00 



(спеціального фонду) 

Всього: +160 000,00 -160 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -160 000,00 -160 000,00 

Всього: х -160 000,00 -160 000,00 

 

1.21. Провести уточнення видатків бюджету розвитку: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
3132 х -23 900,00 

(інвентаризація) 

-23 900,00 

0117325 Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури 

і спорту 

3142 х +3 600,00     
(рек-ція під 

ролердром) 

+3 600,00 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

3142 х +10 300,00      
(рек-ція вул.осв. 

КТП-318) 

+10 300,00 

х +3 700,00   
(рек-ція вул.осв. 

ЗТП-П12) 

+3 700,00 

3132 х -23 000,00 
(кап.рем.скверу) 

-23 000,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 
3132 х +10 250,00 

(кап.рем. по 

вул.Садова) 

+10 250,00 

х +13 200,00 
(кап.рем.тротуару 

Казакова 

+13 200,00 

х +10 250,00 
(кап.рем. 

Геологів 

+10 250,00 

 -4 400,00 
(кап.рем. по 

вул.Зарічна) 

-4 400,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

2. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


