
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 22 жовтня 2020 року                    № 262 

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 з 

обласного бюджету відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 

16.10.2020 року № 665-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету районним 

бюджетам, міським (міст обласного значення) бюджетам та міським, селищним і 

сільським бюджетам об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми 

розвитку земельних відносин в області» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету х +193 356,00 +193 356,00 

 Всього: х +193 356,00 +193 356,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0117130 Здійснення заходів із 

землеустрою 
2281 х +193 356,00 +193 356,00 

Всього: х +193 356,00 +193 356,00 

 

1.2. Провести уточнення видатків бюджету розвитку за рахунок економії коштів по 

проекту реконструкція вуличного освітлення від КТП-318 на ділянці дороги між 

вул.Ватутіна та вул.Молодіжна в с.Березівка на благоустрій: 

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) 

+55 000,00 -55 000,00 0,00 



Всього: +55 000,00 -55 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
3142 х -55 000,000 -55 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 +55 000,00 х +55 000,00 

2240 -6 100,00 х -6 100,00 

2111 +5 000,00 х +5 000,00 

2120 +1 100,00 х +1 100,00 

Всього: +55 000,00 -55 000,00 0,00 

 

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

селищної ради: 

1.3.1. Уточнення загального фонду за рахунок економії коштів, яка утворилася в результаті 

всеукраїнського карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 

року «Про запровадження на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»: 

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 

2111 +25 000,00 х +25 000,00 

2120 +6 000,00 х +6 000,00 

2210 +9 000,00 х +9 000,00 

2240 -4 000,00 х -4 000,00 

2250 -5 000,00 х -5 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2111 -25 000,00 х -25 000,00 

2120 -6 000,00 х -6 000,00 

2210 +13 000,00 х +13 000,00 

2220 -3 000,00 х -3 000,00 

2250 -10 000,00 х -10 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 +3 000,00 х +3 000,00 

2250 -3 000,00 х -3 000,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2210 +3 000,00 х +3 000,00 

2250 -3 000,00 х -3 000,00 

0611100 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами  
2210 +2 000,00 х +2 000,00 

2250 -2 000,00 х -2 000,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.3.2. Уточнення загального та спеціального фонду за рахунок економії коштів в 2019-2020 

опалювальний період за січень-березень на оплату теплопостачання: 

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) 

-525 500,00 +525 500,00 0,00 

Всього: -525 500,00 +525 500,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 
2210 +55 000,00 

(спортінвентар) 

 +55 000,00 



навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2240 +50 000,00 
(асфальт в 

НВО) 

х +50 000,00 

2271 -400 000,00 х -400 000,00 

3110 х +284 100,00 
(лінгафонний 

кабінет) 

+284 100,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2271 -230 500,00 х -230 500,00 

0617321 Будівництво освітніх установ 

та закладів 
3132 х +69 400,00 

(кап.рем.покрівлі 

майстерня) 

+69 400,00 

х +152 000,00 
(кап.рем.покрівлі 

НВО) 

+152 000,00 

х +20 000,00 
(експертиза 

спорт.компл.НВО) 

+20 000,00 

Всього: -525 500,00 +525 500,00 0,00 

 

1.3.3. Уточнення видатків власних надходжень: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0611090 Надання позашкільної 

освіти закладами 

позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

3132 х -150,00 
(25010300) 

-150,00 

2210 х +150,00 
(25010300) 

+150,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

1.4. Провести уточнення видатків КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради в зв’язку з 

незабезпеченістю видатків на оплату праці за рахунок перерозподілу із інших видатків: 

- Зменшення видатків на оплату харчування на суму 85 000,00 грн.; 

- Зменшення видатків на оплату послуг на суму 85 000,00 грн.; 

- Зменшення видатків на інші поточні видатки на суму 20 000,00 грн.; 

- Збільшення видатків на заробітну плату на суму 156 000,00 грн.; 

- Збільшення видатків на нарахування на оплату праці на суму 34 000,00 грн. 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 0,00 х 0,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

1.5. Уточнення видатків визначених на реалізацію інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій та передбачити видатки для КНП «Смолінський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради відповідно до 

програми підтримки та розвитку КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради на період 

2020-2022 роки. 

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) 

+100 000,00 -100 000,00 0,00 

Всього: +100 000,00 -100 000,00 0,00 

Видатки: 
Код          Найменування КЕКВ Загальний Спеціальний Разом, 



. підрозділів фонд, грн. фонд, грн.  грн. 

0117370 Реалізація інших заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

3110 х -100 000,00 -100 000,00 

0112111 Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

2610 +100 000,00 х +100 000,00 

Всього:    

 

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

ради. 

 

Голова комісії    С.П.Борисенко 


