
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 17 вересня 2020 року                    № 258 

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 на 

підготовку і проведення місцевих виборів: 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських 

голів, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

+727 460,00 х +727 460,00 

 Всього: +727 460,00 х +727 460,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110191 Проведення місцевих виборів 2282 +727 460,00 х +727 460,00 

Всього: +727 460,00 х +727 460,00 

 

1.2. Провести уточнення видатків бюджету розвитку на капітальний ремонт благоустрою 

сквера в смт.Смоліне на поточний ремонт сквера: 

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) 

+37 682,42 -37 682,42 0,00 

Всього: +37 682,42 -37 682,42 0,00 

 



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 -37 682,42 -37 682,42 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +37 682,42 х +37 682,42 

Всього: +37 682,42 -37 682,42 0,00 

 

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

1.3.1. Уточнення субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання 

обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 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) 

-9 300,02 +9 300,02 0,00 

Всього: -9 300,02 +9 300,02 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 +9 300,02 +9 300,02 

2210 -9 300,02 х -9 300,02 

Всього: -9 300,02 +9 300,02 0,00 

 

1.3.2. Уточнення видатків загального фонду в межах кошторисних призначень: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 -25 000,00 х -25 000,00 

2210 +25 000,00 х +25 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.4. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради загального 

фонду кошти придбання відповідних матеріалів та монтажу протипожежної системи 

захисту  

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
2610 0,00 

(уточнення 49,0 

тис.грн. з 2210 

на 2240) 

х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.5.  Провести уточнення видатків по природоохоронних заходах на озеленення селища на 

суму 20 000,00 гривень розподілити на придбання та впровадження обладнання для 

збору, транспортування, перероблення та складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів, кущових залишків згідно до Програми 



охорони навколишнього природного середовища Смолінської ОТГ на 2019 – 2023 роки 

на покращення роздільного збирання твердих побутових відходів. 

 

1.6. Провести уточнення видатків загального фонду: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 0,00 
(наблизити на 

верес. 10,0 

тис.грн.) 

х 0,00 

2120 0,00 
(наблизити  на 

верес. 2,0 

тис.грн.) 

х 0,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2120 +1 000,00 х +1 000,00 

2240 -1 000,00 х -1 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.7. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції з 

обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції відповідно до проекту рішення Кіровоградської обласної 

ради на 25.09.2020 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 10.12.2019 року 

№ 715 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік» на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів: 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 

+13 833,00 х +13 833,00 

 Всього: +13 833,00 х +13 833,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2111 +11 300,00 х +11 300,00 

2120 +2 533,00  +2 533,00 

Всього: +13 833,00 х +13 833,00 

 

1.8. Доходи та видатки загального фонду збільшити за рахунок отримання субвенції з 

обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно 

до проекту рішення Кіровоградської обласної ради на 25.09.2020 року «Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 10.12.2019 року № 715 «Про обласний бюджет 

Кіровоградської області на 2020 рік» на лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет, на IV квартал 2020 року: 

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 

+115 800,00 х +115 800,00 

 Всього: +115 800,00 х +115 800,00 

 

 



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 +115 800,00 х +115 800,00 

Всього: +115 800,00 х +115 800,00 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 


