
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 05 листопада 2020 року                    № 266 

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 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» відповідно до 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 03.11.2020 року № 731-р «Про 

затвердження розподілу додаткового обсягу коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на 2020 рік на закупівлю засобів захисту учасників 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину 

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 

+121 206,00 х +121 206,00 

 Всього: +121 206,00 х +121206,00 

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, 

2210 +121 206,00 х +121 206,00 



гімназіями, колегіумами 

Всього: +121 206,00 х +121206,00 

 

1.2. 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) 

+232,02 -232,02 0,00 

Всього: +232,02 -232,02 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 -232,02 -232,02 

2210 +232,02 х +232,02 

Всього: +232,02 -232,02 0,00 

 

1.3. Уточнення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно до 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 29.10.2020 року № 712-р «Про 

перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

Доходи:  
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

-19 500,00 х -19 500,00 

 Всього: -19 500,00 х -19 500,00 

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))  

2111 -27 000,00 х -27 000,00 

2120 -6 000,00 х -6 000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2111 +8 200,00 х +8 200,00 

2120 +1 800,00 х +1 800,00 

2210 +3 500,00 х +3 500,00 

Всього: -19 500,00 х -19 500,00 

 

1.4. Провести уточнення видатків загального фонду на захищенні статті: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

2111 +200,00 
(наблизити на 

лист. 7,2 та 

+0,2 тис.грн.) 

х +200,00 



здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2120 +4 000,00 
(наблизити  на 

лист. 1,2 та 

+4,0 тис.грн.) 

х +4 000,00 

2240 -2 500,00 х -2 500,00 

2250 -1 700,00 х -1 700,00 

Всього: 0,00 х 0,00 

 

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

ради. 

 

Голова комісії    С.П.Борисенко 


