
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 31 серпня 2020 року                    № 246 

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 фонду 

бюджету. 

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

Новогригорівської сільської ради відповідно до рішення сесії Новогригорівської 

сільської ради від 19.06.2020 року № 415 «Про використання вільних лишків сільського 

бюджету» на покращення матеріально-технічного стану лікарні: 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +20 000,00 х +20 000,00 

 Всього: +20 000,00 х +20 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 +20 000,00 х +20 000,00 

Всього: +20 000,00 х +20 000,00 

 

1.2. Доходи та видатки загального фонду зменшити за рахунок повернення субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції відповідно до рішення Кіровоградської обласної 

ради від 12.06.2020 року № 784 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

10.12.2019 року № 715 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

-13 393 ,71 х -13 393,71 



 Всього: -13 393 ,71 х -13 393,71 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет 

2610 -13 393 ,71 х -13 393,71 

Всього: -13 393 ,71 х -13 393,71 

 

1.3. Видатки спеціального фонду збільшити за рахунок залучення залишку коштів 

охорони навколишнього природного середовища 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 х +100 000,00 +100 000,00 

Всього: х +100 000,00 +100 000,00 

 

Видатки: 

Надати субвенцію із бюджету Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади 

до обласного бюджету Кіровоградської області на співфінансування проекту «Реконструкція 

КНС-1 по вул.Шевченка, 1б с.Березівка Маловисківського району Кіровоградської області. 

Коригування» для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у розмірі 100 000,00 гривень за рахунок 

коштів охорони навколишнього природного середовища. 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0119740 Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів 

2282 х +100 000,00 +100 000,00 

Всього: х +100 000,00 +100 000,00 

 

1.4. За рахунок економії коштів по проекту Реконструкція квартири №3 по вул.Казакова 

буд.№22 в смт Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області передбачити 

видатки на оплату праці: 

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) 

+23 000,00 -23 000,00 0,00 

Всього: +23 000,00 -23 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3141 х -23 000,00 -23 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2111 +18 900,00 х +18 900,00 

2120 +4 100,00 х +4 100,00 

Всього: +23 000,00 -23 000,00 0,00 

 

1.5. Провести уточнення видатків на оплату сертифіката категорії СС2 по проектам 

Капітальний ремонт вулиці Садова в смт Смоліне Маловисківського району 

Кіровоградської області та Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне: 

Перерозподіл із загального до спеціального: 
Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн.. 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 Кошти, що передаються із +20 500,00 -20 500,00 0,00 



602400 загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

Всього: +20 500,00 -20 500,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2800 +20 500,00 х +20 500,00 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 
3132 х -20 500,00 -20 500,00 

Всього: +20 500,00 -20 500,00 0,00 

 

1.6. На підставі пп.6 п.3 постанови КМУ від 20.05.2020 р. №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановою КМУ від 12 червня 2020 р. 

№ 480 та постановою КМУ від 17.06.2020 р. №500 зменшити видатки: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0113140 Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

2730 -160 000,00 х -160 000,00 

Всього: -160 000,00 х -160 000,00 

 

1.7. Зменшити видатки: 

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 

2240 -17 300,00 х -17 300,00 

0117640 Заходи з енергозбереження 2240 -5 000,00 х -5 000,00 

Всього: -22 300,00 х -22 300,00 

 

1.8. Надати субвенцію для головного управління національної поліції в Кіровоградській 

області відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень 

на 2019 – 2020 роки на обслуговування та закупівлю паливно-мастильних матеріалів на 

службові автомобілі «RENAULT DUSTER», які закріплені за двома дільничними 

офіцерами поліції з обслуговування населених пунктів 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 



1.9. Передбачити видатки КНП «СМСЧ» на виконання програми розвитку медичної 

допомоги та стимулів для медичних працівників Смолінської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 – 2023 роки для виплати одноразової грошової допомоги лікарю 

акушеру-гінекологу: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 +80 700,00 х +80 700,00 

Всього: +80 700,00 х +80 700,00 

 

1.10. Передбачити видатки Відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

1.10.1. 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» на ремонт та придбання обладнання для їдалень 

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти на 2020 рік: 

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 +1 600,00 +1 600,00 

Всього: х +1 600,00 +1 600,00 

 

1.10.2. На оплату послуг по виготовленню ПКД по проектам «Реконструкція спортивного 

майданчика під багатофункціональний спортивний майданчик на території 

Смолінського НВО» та «Реконструкція спортивного майданчика під 

багатофункціональний спортивний майданчик на території Смолінської ЗОШ №1»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0617321 Будівництво освітніх установ 

та закладів 
3142 х +40 000,00 +40 000,00 

Всього: х +40 000,00 +40 000,00 

 

1.10.3. На придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень Смолінського НВО в 

їдальні: 

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 +10 000,00 х +10 000,00 

Всього: +10 000,00 х +10 000,00 

 

1.11. Провести уточнення видатків по відділу освіти, культури, молоді та спорту: 

1.11.1. Коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами: 



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) 

+23 282,00 -23 282,00 0,00 

Всього: +23 282,00 -23 282,00 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 -23 282,00 -23 282,00 

2210 +23 282,00 х +23 282,00 

Всього: +23 282,00 -23 282,00 0,00 

 

1.11.2. Уточнення видатків загального фонду в межах кошторисних призначень: 

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) 

-8 000,00 +8 000,00 0,00 

Всього: -8 000,00 +8 000,00 0,00 

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 

2210 х +8 000,00 +8 000,00 

2240 -5 000,00 х -5 000,00 

2250 -3 000,00 х -3 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 +2 000,00 х +2 000,00 

2220 -2 000,00 х -2 000,00 

2282 +3 200,00 х +3 200,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2210 +2 000,00 х +2 000,00 

2250 -2 000,00 х -2 000,00 

0614030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2210 -3 200,00 х -3 200,00 

0114060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2210 +3 000,00 х +3 000,00 

2250 -3 000,00 х -3 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

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

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 0,00 

(наблизити 2,0 

тис.грн. з 

жовт.лист.на  

 

х 0,00 



вер.по 2250) 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

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

фонду на запобігання, виникнення, поширення та лікування короновірусної хвороби 

(COVID-19) на придбання комп’ютерної техніки, дообладнання робочих місць медичного 

персоналу та центрального вузла (серверної) 

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) 

+63 500,00 -63 500,00 0,00 

Всього: +63 500,00 -63 500,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -63 500,00 -63 500,00 

2610 +63 500,00 х +63 500,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

1.14. Збільшити доходи та видатки власних надходжень спеціального фонду відділу освіти, 

культури, молоді та спорту: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +49 786,13 +49 786,13 

 Всього: х +49 786,13 +49 786,13 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 х +6 199,93 
(дитячі столи) 

+6 199,93 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 х +1 648,92 
(м’ясорубка) 

+3 874,92 

+2 226,00 
(гастроємність) 

3110 х +36 367,38 
(книжки) 

+36 367,38 

0114060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

3110 х +3 343,90 
(будівельні 

матеріали) 

+3 343,90 

Всього: х +49 786,13 +49 786,13 

 

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

фонду на запобігання, виникнення, поширення та лікування короновірусної хвороби 

(COVID-19) на придбання відповідних матеріалів та монтажу протипожежної системи 

захисту: 

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) 

+86 500,00 -86 500,00 0,00 

Всього: +86 500,00 -86 500,00 0,00 

Видатки: 



Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3210 х -86 500,00 -86 500,00 

2610 +86 500,00 х +86 500,00 

Всього: +86 500,00 -86 500,00 0,00 

 

1.16. Провести уточнення видатків бюджету розвитку по проекту «Реконструкція 

вуличного освітлення від КТП-318 на ділянці дороги між вул.Ватутіна та вул.Молодіжна 

в с.Березівка» за рахунок залишку коштів загального фонду, що утворилися станом на 01 

січня 2020року та передбачити видатки для КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на 

придбання відповідних матеріалів та монтажу протипожежної системи захисту: 

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) 

+116 387,00 -116 387,00 0,00 

Всього: +116 387,00 -116 387,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3142 х -116 387,00 -116 387,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 +116 387,00 х +116 387,00 

Всього: +116 387,00 -116 387,00 0,00 

 

1.17. Доходи та видатки спеціального фонду збільшити за рахунок коштів від відчуження 

майна, що перебуває в комунальній власності на проект «Реконструкція вуличного 

освітлення від КТП-318 на ділянці дороги між вул.Ватутіна та вул.Молодіжна в 

с.Березівка» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

31030000 Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній 

власності 

х +116 387,00 +116 387,00 

 Всього: х +116 387,00 +116 387,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3142 х +116 387,00 +116 387,00 

Всього: х +116 387,00 +116 387,00 

 

1.18. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до ЗУ 822-ІХ «Про внесення змін до 

ЗУ «про державний бюджет України на 2020 рік» (дод.№ 3): 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

+313 300,00 х +313 300,00 

 Всього: +313 300,00 х +313 300,00 

Видатки: 
Код          Найменування підрозділів КЕКВ Загальний Спеціальний Разом, 



. фонд, грн. фонд, грн.  грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2100 +313 300,00 х +313 300,00 

Всього: +313 300,00 х +313 300,00 

 

1.19. Провести уточнення видатків по відділу освіти, культури, молоді та спорту на 

встановлення метало пластикового склопакету в ДНЗ «Ромашка»: 

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) 

-6 100,00 +6 100,00 0,00 

+6 100,00 -6 100,00 0,00 

-6 100,00 +6 100,00 0,00 

Всього: -6 100,00 +6 100,00 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. 

2210 -6 100,00 х -6 100,00 

+6 100,00 х +6 100,00 

3110 х +6 100,00 +6 100,00 

Х -6 100,00 -6 100,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 -6 100,00 х -6 100,00 

3110 х +6 100,00 +6 100,00 

Всього: -6 100,00 +6 100,00 0,00 

 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 


