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Додаток №3а

тис. грн.

Зменшення                  
          (-) Збільшення (+) Оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 4 5 7 8 6 7 8 9 10
01                                          Галицинівська    сільська  рада

Виготовлення проекту землеустрою ділянки 
під будівництво нової амбулаторії в 
с.Галицинове 14,000.00 14,000.00 14,000.00 1*
Разом по коду 01121111 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
Розподіл та відведення земельної ділянки 
комунальної власності сільської ради площею 
0,3 га для будівництва амбулаторії в 
с.Галицинове Вітовського району 
Миколаївської області 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1*
Разом по коду 0117130 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Субвенція з бюджету Галицинівської 
сільської ради Вітовського району обласному 
бюджету для співфінансування видатків для 
придбання музичних інструментів

11,480.00 11,480.00 1*

Субвенція районному бюджету Вітовського 
району  для: утримання Шевченківського 
відділення стаціонарного догляду підопічних 130,000.00 130,000.00 130,000.00 1*

разом по коду 9770 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 11,480.00 141,480.00
150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 11,480.00 161,480.00

Зменшення асигнувань на виготовлення 
проектної документацїта фінансування робіт 
"Капітальне будівництво амбулаторії в 
Галицинівській сільскій раді Вітовського 
району Миколаївської області"

-1,108,680.00 -1,108,680.00 2*
Збільшення асигнувань на виготовлення 
проектно-кошторисної документації та 
виконання робіт по об'єкту  "Нове 
будівництво амбулаторії первинної медико-
санітарної допомоги (3-4 лікаря без житла) в 
с.Галицинове Вітовського району 
Миколаївської області з експертизою

1,108,680.00 1,108,680.00 2*
Разом по коду 0117322 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00

Зміни
Код тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 

(КТКВК)

0112111 "Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги"

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

3

Разом по загальному фонду

Видатки 
споживання

0119770"Інші субвенції з місцевого 
бюджету"

0117130 "Здійснення заходів із 
землеустрою"

0117322"Будівництво медичних 
установ та закладів"

Мета призначення

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

до рішення Галицинівської  сільської ради "Про 
внесення змін до бюджету Галицинівської сільської ради 
на 2019 рік" від 22.05.2019 року №1

ЗМІНИ

ДжерелоКВК

                          обсягів асигнувань  загального   та спеціального фондів

№№ 
пп. РАЗОМВидатки 

розвитку

                       сільського бюджету    на  2019  рік.

в т.ч.



2

Зменшення                  
          (-) Збільшення (+) Оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 4 5 7 8 6 7 8 9 10

Зміни
Код тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 

(КТКВК)

3

Видатки 
споживанняМета призначення ДжерелоКВК№№ 

пп. РАЗОМВидатки 
розвитку

в т.ч.

Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція 
спортивного майданчика  із гумовим 
покриттям у рамках проекту "Спорт для всіх" 
по вул. Шкільна, 8 в с.Українка Вітовського 
району Миколаївської області", виготовлення 
проектно-кошторисної документації з 
експертизою, проведення технічного та 
авторського нагляду

800,000.00 800,000.00 3*
Виконання  робіт по об'єкту "Реконструкція 
спортивного майданчика  із гумовим 
покриттям у рамках проекту "Спорт для всіх" 
по вул. Миру, 23 в с.Галицинове  Вітовського 
району Миколаївської області"виготовлення 
проектно-кошторисної документації з 
експертизою, проведення технічного та 
авторського нагляду 

1,280,000.00 1,280,000.00 3*
Разом по коду 0117325 2,080,000.00 2,080,000.00

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,080,000.00 2,080,000.00
Всього по  загальному та спеціальному  
фонду по Галицинівській сільській раді

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 2,091,480.00 2,241,480.00

0117325 "Будівництво споруд, 
установ та закладів фізичної культури 
і спорту"

Разом по спеціальному фонду



3

Зменшення                  
          (-) Збільшення (+) Оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 4 5 7 8 6 7 8 9 10

Зміни
Код тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 

(КТКВК)

3

Видатки 
споживанняМета призначення ДжерелоКВК№№ 

пп. РАЗОМВидатки 
розвитку

в т.ч.

06

Збільшення асигнувань на придбання 
сучасних шкільних меблів для початкових 
класів за рахунок субвенції з місцевого  
бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 56,449.00 0.00 56,449.00 0.00 56,449.00 4*

Збільшення асигнувань на придбання 
сучасних шкільних меблів для початкових 
класів за рахунок співфінансування субвенції 
на НУШ з сільського бюджету 215,795.00 0.00 215,795.00 0.00 215,795.00 1*

збільшення асигнувань на придбання 
дидактичних матеріалів для початкових 
класів ЗОШ Галицинівської сільської ради за 
рахунок субвенції з місцевого  бюджету  на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 69,042.00 0.00 69,042.00 69,042.00 4*

збільшення асигнувань на придбання 
дидактичних матеріалів для початкових 
класів ЗОШ Галицинівської сільської ради за 
рахунок співфінансування субвенції на НУШ 
з сільського бюджету 130,858.00 130,858.00 130,858.00 1*

збільшення асигнувань на відрядження для підвищення 
кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної 
середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, 
директорів закладів загальної середньої освіти, заступників 
директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у 
початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу 
освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, 
заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 
виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, 
які є учасниками експерименту із запровадження проекту 
Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу 
природничих дисциплін, електронних підручників за рахунок 
субвенції з місцевого  бюджету  на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 11,642.00 11,642.00 11,642.00 4*
Разом по коду 0611020 483,786.00 0.00 483,786.00 0.00 0.00 0.00 483,786.00

483,786.00 0.00 483,786.00 0.00 0.00 0.00 483,786.00 0.00

Придбання шаф для зберігання дидактичних 
матеріалів за рахунок субвенції з державного 
бюджету для Нової української школи

45,820.00 45,820.00 5*

Відділ освіти, культури, молоді 
та спорту

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Разом по загальному фонду

0611020 Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 

0611020 Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
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Зменшення                  
          (-) Збільшення (+) Оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 4 5 7 8 6 7 8 9 10

Зміни
Код тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 

(КТКВК)

3

Видатки 
споживанняМета призначення ДжерелоКВК№№ 

пп. РАЗОМВидатки 
розвитку

в т.ч.

Придбання шаф для зберігання дидактичних 
матеріалів за рахунок  співфінансування 
субвенції на НУШ з сільського бюджету

54,180.00 54,180.00 6*
Капітальний ремонт туалетів Прибузької 
ЗОШ Галицинівської сільської ради за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції

292,902.00 292,902.00 7*
Капітальний ремонт туалетів Прибузької 
ЗОШ Галицинівської сільської ради за 
рахунок спіфінансування з сільського 
бюджету 29,291.00 29,291.00 6*
Разом по коду 0611020 422,193.00 422,193.00

422,193.00 422,193.00
Всього по  загальному та спеціальному  

фонду по Відділу ОКМС 483,786.00 0.00 483,786.00 0.00 0.00 422,193.00 905,979.00
633,786.00 0.00 633,786.00 0.00 0.00 2,513,673.00 3,147,459.00

4,171,655.00

0.00

5,073,374.00

0.00

#REF!

Разом по спеціальному фонду

Сільський голова                                                                                     _________________ І.В. Назар

Всього по  загальному та спеціальному  фонду бюджету

7*  КБКД 41051100 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду" на суму 292 902 грн.

2* Внесення зміни до назви об'єкта по КПКВКМБ 0117322 "Будівництво медичних установ та закладів"

4* Субвенція з місцевого  бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 137 
133 грн.

5*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (БКФБ 240604) за рахунок субвенції змісцевого  бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на суму 45 820 грн.

1* Залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2019 року у сумі 508 133 грн.

6* Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (БКФБ 240604) за рахунок залучення коштів вільного залишку станом на 01.01. 2019 року у сумі 83 471 
грн.

спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

3* Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 2019 рік (КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевих бюджетів") на суму 2 080 000 грн.



збільшення:
зарах.сільсько
го бюджету

за 
рах.мед.суб
в. за рах додат.дотації зменшення:

зарах.сільсько
го бюджету

за 
рах.мед.субв.

за рах 
додат.дотації

за рах. 
Залишку 
мед.субв.

0110150 187,446.00 187,446.00
0112111 588,995.51 27,647.00 534,016.57 27,331.94 -883,175.51 -883,175.51
0113242 102,000.00 102,000.00
0116013 -700,000.00 -700,000.00
0116020 291,140.00 291,140.00
0116030 927,886.00 927,886.00 -39,261.00 -39,261.00
0117461 888,870.00 888,870.00
0119130 -27,331.94 -27331.94
0119410 -19,716.57 -19,716.57
0119420 -43,204.53 -43204.53
0119770 185,280.00 185,280.00 -358,546.18 -358,546.18

3,171,617.51 2,610,269.00 534,016.57 27,331.94 -2,071,235.73 -1,980,982.69 -19,716.57 -27,331.94 -43,204.53 1,100,381.78

0110150 1,085,025.00 1,085,025.00
0112111 464,180.00 464,180.00
0116030 708,738.00 708,738.00

0117461 356,536.00 356,536.00
2,614,479.00 2,614,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,614,479.00

0610160 7,700.00 7,700.00
0611010 85,016.00 85,016.00
0611020 526,712.00 526,712.00 -56,715.00 -56,715.00
06114060 11,450.00 11,450.00
0611162 4,360.00 4,360.00 -4,360.00 -4,360.00

635,238.00 635,238.00 0.00 0.00 -61,075.00 -61,075.00 0.00 0.00 0.00 574,163.00

0610160 400,000.00 400,000.00
0611010 45000 45000
0611020 137104 137104 -2007882 -2007882

582,104.00 582,104.00 0 0 -2007882 -2007882 0 0 0 -1425778

загальний 3,806,855.51 3,245,507.00 534,016.57 27,331.94 -2,132,310.73 -2,042,057.69 -19,716.57 -27,331.94 -43,204.53 1,674,544.78
 спец 3,196,583.00 3,196,583.00 0.00 0.00 -2,007,882.00 -2,007,882.00 0.00 0.00 0.00 1,188,701.00





КФК КЕКВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 разом
0112111

Забезпечення внутрішнім 
технічним обслуговуванням 
газопроводів та газового 
обладання для Лиманівської 
АЗПМС (5416 грн.), для 
Лупарівської  АЗПСМ (2806грн.), 
Прибузької АЗПС (1028 грн.) 0
Забезпечення зовнішнім 
технічним обслуговуванням 
газопроводів та газового 
обладання для Лиманівської 
АЗПМС (6401грн.), для 
Лупарівської  АЗПСМ (8106 
грн.), Прибузької АЗПС (1053 
грн.) 0

Облаштування комерційних вузлів 
обліку природного газу модемним 
зв'язком , у тому числі: 
Лиманівську АЗПСМ (8350 грн.), 
Лупарівську АЗПСМ (7000 грн.), 
Прибузька АЗПС (8350 грн.) 0
матеріальне стимулювання 
медичних сестер АЗПСМ 0
нарахування ЄСВ 22% 0
Преміювання медичних 
працівників до Дня медичного 
робітника 0
Всього 0
0117370 2281 125,417 125,417
0119770 3,000 379,775 3,985 3,985 1,000 391,745
Субвенція АРХІВ 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000
Субвенція МУЗШКОЛА 378,775 2,985 2,985 384,745

0
спецфонд 0
0117325 3142 -180,000 -620,000 4,071,000 -1,000,000 2,271,000
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