
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 05 жовтня 2020 року                    № 260 

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. Провести уточнення доходів та видатків загального фонду за рахунок отримання 

субвенції на підготовку і проведення місцевих виборів відповідно до рішення сесії 

Кіровоградської обласної ради від 25.09.2020 року № 811 «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           

. 

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських 

голів, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

0,00 (уточнення з вер. 

на жовтень 

482,3тис.грн та лист. 

130,76тис.грн. 

х 0,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110191 Проведення місцевих виборів 2282 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.2. Провести уточнення доходів та видатків загального фонду за рахунок отримання 

субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до рішення сесії Кіровоградської 

обласної ради від 25.09.2020 року № 811 «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 

0,00 (уточнення з вер. 

на жовт.6917,0грн., 

лист.3458,0грн., 

груд.3458,0грн. 

х 0,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2111 0,00 х 0,00 

2120 0,00  0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.3. Провести уточнення видатків на виконання програм: 

- 0180 - Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської об’єднаної 

територіальної громадина 2020 рік; 

- 3112 – Програма соціальної підтримки дітей Смолінської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік; 

- 3242 – Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності,  учасників-

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2018 –2020 роки 

Смолінської об’єднаної територіальної громади; 

- 3242 - Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки; 

- 3242 – Програма соціального захисту громадян Смолінської об’єднаної територіальної 

громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 рік; 

- 6030 – Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки; 

- 4000 – Програма розвитку культури Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0110180 Інша діяльність у сфері 

державного управління 
2282 -70 257,62 х -70 257,62 

2210 +40 257,62 х +40 257,62 

2240 +30 000,00 х +30 000,00 

0113112 Заходи державної політики з 

питань дітей та соціального 

захисту 

2282 -33 316,50 х -33 316,50 

2210 +33 316,50 х +33 316,50 

0113242 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

2282 -278 500,00 х -278 500,00 

2730 +278 500,00 х +278 500,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2282 -84 266,62 х -84 266,62 

2210 +64 266,62 х +64 266,62 

2240 +20 000,00 х +20 000,00 

0614030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2282 -5 700,00 х -5 700,00 

2210 +5 700,00 х +5 700,00 

0614060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2282 -75 932,86 х -75 932,86 

2210 +75 932,86 х +75 932,86 

Всього: 0,00 х 0,00 

 



1.4. Провести уточнення доходів та видатків загального фонду 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 рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 25.09.2020 року № 811 

«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 

0,00 (уточнення з вер. 

на жовт.38600грн., 

лист.38600грн., 

груд.38600грн. 

х 0,00 

 Всього: 0,00 х 0,00 

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 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

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

ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 


