
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 19 листопада 2020 року                    № 267 

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 видатків загального та спеціального фонду за рахунок економії 

коштів: 

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) 

+32 000,00 -32 000,00 0,00 

-50 000,00 +50 000,00 0,00 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 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 

2250 -10 000,00 х -10 000,00 

2240 +10 000,00 х +10 000,00 

2272 +1 400,00 х +1 400,00 

3110 х +50 000,00 +50 000,00 

0113104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

2111 +91 500,00 х +91 500,00 

2120 +19 500,00 х +19 500,00 

0113210 Організація та проведення 

громадських робіт 
2111 -16 900,00 х -16 900,00 

2120 -3 500,00 х -3 500,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2240 -50 000,00 х -50 000,00 

0117130 Здійснення заходів із 2281 -60 000,00 х -60 000,00 



землеустрою 

0117370 Реалізація інших заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

3110 х -32 000,00 -32 000,00 

Всього: -18 000,00 +18 000,00 0,00 

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

селищної ради за рахунок економії коштів: 

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) 

+254 100,00 -254 100,00 0,00 

Всього: +254 100,00 -254 100,00 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 

3110 х +30 000,00 
(комп.техніка) 

+30 000,00 

2210 +30 000,00 х +30 000,00 

2240 +28 000,00 х +28 000,00 

0614030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
2210 -6 000,00 х -6 000,00 

2240 -3 000,00 х -3 000,00 

2250 -1 800,00 х -1 800,00 

0611010 Надання дошкільної освіти 2240 -60 000,00 х -60 000,00 

2250 -9 000,00 х -9 000,00 

2230 -90 000,00 х -90 000,00 

2210 +20 000,00 х +20 000,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2250 -2 000,00 х -2 000,00 

2230  -35 200,00 х  -35 200,00 

2210 +61 000,00 х +61 000,00 

3110 х -284 100,00 
(лінгафонний 

кабінет) 

-284 100,00 

2210 +284 100,00 х +284 100,00 

2210 -284 100,00 х -284 100,00 

0611170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

2240 -4 000,00 х -4 000,00 

2250 -4 000,00  -4 000,00 

2210 +8 000,00 
(буд.мат. на 

рем.входу) 

 +8 000,00 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2111 -246 000,00 х -246 000,00 

2120 -54 000,00 х -54 000,00 

0614060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

2240 -8 000,00 х -8 000,00 

2250 -4 000,00 х -4 000,00 

Всього: -380 000,00 -254 100,00 -634 100,00 

1.3. Виділити фінансування КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради на оплату праці в 

зв’язку з розірванням договору між НСЗУ та КНП «СМСЧ» на фінансування за пакетом 

медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій»: 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

2610 +634 100,00 х +634 100,00 

Всього: +634 100,00 х +634 100,00 



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 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 

178 200,00 гривень; 

- Зменшення видатків на оплату водопостачання та водовідведення на суму 44 300,00 

гривень; 

- Зменшення видатків на оплату теплопостачання на суму 290 000,00 гривень; 

- Зменшення видатків на оплату харчування на суму 10 000,00 гривень; 

- Збільшення видатків на оплату праці на суму 522 500,00 гривень. 

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. Провести уточнення видатків Смолінської селищної територіальної виборчої комісії 

Новоукраїнського району Кіровоградської області: 

- Зменшення видатків на оплату послуг на суму 24061,00 гривень; 

- Збільшення видатків на предмети, матеріали на суму 17 042,00 гривень; 

- Збільшення видатків на оплату праці на суму 7 019,00 гривень. 

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 

 

1.6. Збільшити доходи та видатки власних надходжень спеціального фонду: 

1.6.1. Смолінська селищна рада: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           . 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +1 054 810,00 +1 054 810,00 

 Всього: х +1 054 810,00 +1 054 810,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2240 х +94 810,00 
(DOBRE 

розробка 

концепції 

дизайну 

Смолінської отг) 

+94 810,00 

0112020 Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
3110 х +960 000,00 

(DOBRE рентген 

СМСЧ) 

+960 000,00 

Всього: х +1 054 810,00 +1 054 810,00 

 

1.6.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +103 709,68 +103 709,68 

 Всього: х +103 709,68 +103 709,68 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

0610160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у 
3110 х +19 825,00 

 (комп’ютер) 

+19 825,00 



об’єднаних територіальних 

громадах 

0611010 Надання дошкільної освіти 2210 х +9 120,00 
(телев., 

2водонагрів., 

госп.т-ри) 

+9 120,00 

0611020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами. 

2210 х +6 455,40 
 (урна, ігров.наб., 

метод., термом.) 

+6 455,40 

3110 х +36 019,28 
 (бібл..) 

+36 019,28 

0614030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 
3110 х +790,00 

 (бібл.ф.) 

+790,00 

0614060 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

3110 х +31 500,00 
 (муз.апарат.) 

+31 500,00 

      

Всього: х +103 709,68 +103 709,68 

 

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

культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
х 0,00 0,00 

 Всього: х 0,00 0,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн          . 

0611100 Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами  
2210 х -49 925,00  -49 925,00  

2240 х +49 925,00 
(піаніно) 

+49 925,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

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

ради. 

 

Голова комісії    С.П.Борисенко 


