
 

 

ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  22 травня 2019 року    №1             ХХІУ позачергова сесія УІІІ скликання 

с. Галицинове 
 

Про внесення змін до 

бюджету Галицинівської 

сільської ради на 2019 рік 
 

               Відповідно  до  пункту  23   статті  26, статті 65 Закону    України  

„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,статті 78, підпункту 3б, 8 пункту 

1 статті 91 Бюджетного  Кодексу  України     та  заслухавши    і    

обговоривши     інформацію   заступника сільського голови – головного 

бухгалтера Зіневич Л.М. сільська  рада 
 

В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету сільської 

ради, а саме збільшити доходну частину загального фонду бюджету на 

суму 2 555 855 грн., у тому числі: 

- по КБКД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду» на суму 292 902 грн.; 

- по КБКД  41051400 «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 182 953 грн., 

- по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 

2 080 000 грн. 
 

2. Затвердити уточнену доходну частину бюджету сільської ради на 2019 

рік  у сумі 132 219 015 грн.. (додаток 1), у тому числі: 

  - по загальному фонду бюджету 122 805 268 грн., 

  - по спеціальному фонду бюджету 9 413 747  грн..  
 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

сільської ради на 2019 рік (додаток 3а):  

 3.1. збільшити видатки із загального фонду сільського бюджету по головним 

розпорядникам коштів сільського бюджету на 645 266 грн., у тому числі:  

 3.1.1.Сільській раді                                на суму 161 480 грн.,                    

    з них: 

- Субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради 

Вітовського району обласному бюджету 

на співфінансування видатків на закупівлю  



музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, 

мультимедійного контенту для закладів загальної  

середньої освіти  –  на суму 11 480 грн. 

3.1.2. Відділу ОКМС                              на суму 483 786 грн., з них: 

- 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 на придбання сучасних 

шкільних меблів для початкових класів,  дидактичних матеріалів та видатків 

на відрядження для підвищення кваліфікації  вчителів на суму 137 133 грн.; 

- за рахунок спів фінансування субвенції на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`з сільського 

бюджету на суму 346 653 грн. 
 

4. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету  

(додаток 3а) збільшити видатки із спеціального фонду сільського 

бюджету по головному розпоряднику коштів сільського бюджету  на 

суму 2 502 193 грн.,у тому числі: 

4.1. Сільській раді                                               - на суму 2 080 000 грн.  за 

рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури на 2019 рік; 

4.2. Відділу ОКМС                                             на суму  422 193 грн.,  

З них:  

на придбання шаф для зберігання дидактичних матеріалів на суму 100000 

грн., у тому числі: 

- 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 на суму 

45 820грн. 

- за рахунок спів фінансування субвенції на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа`з сільського бюджету на суму 54 180 грн. 

на  капітальний ремонт туалетів Прибузької ЗОШ Галицинівської сільської 

ради на суму 322 193 грн., у тому числі: 

- за рахунок  субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на 

суму 292 902 грн., 

-  спів фінансування субвенції з сільського бюджету за рахунок передачі 

коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду за 

рахунок залучення коштів вільного залишку станом на 01.01.2019 року 

на суму 29 291 грн. 
 

5. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету сільської ради на 

2019 рік у сумі 196 098 569  грн.. за головними розпорядниками коштів 

(додаток 3), у тому числі: 

- загального фонду бюджету – 127 509 641 грн., 

- спеціального фонду бюджету – 68 588 928   грн.. 



  

6. Затвердити  загальний  фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  4 

704 373 грн., (додаток 2), джерелом покриття  якого визначити: 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019 року  

(БКФБ 208100) у сумі 34 517 437 грн., у тому числі:  

1) за рахунок вільного залишку коштів від надходження податків і зборів  

станом на 01.01.2019 року у сумі 31 289 544 грн..  

2) за рахунок залишку  коштів медичної субвенції станом на 01.01.2019 року 

у сумі 200 000 грн.; 

3) залучення залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у сумі 4000 грн. 

4) залучення залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2019року у сумі 

3 023 893грн. 

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400)  у сумі – 29 813 064 гривень 

(додаток 4)., у тому числі: 

1) за рахунок надходжень податків і зборів до сільського бюджету  у сумі 

12 422 918 грн. 

2)за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на суму 10 000 грн. 

3) залучення залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у сумі 4000 грн. 

4) за рахунок вільного залишку коштів від надходження податків і зборів  

станом на 01.01.2019 року у сумі 11 925 505 грн.. 

5) залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2019 року у сумі 

3 023 893 грн. 

6) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 8 026 грн. 

7) за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури на 2019 рік на суму  2 080 000 грн.; 

8) за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 

292 902 грн. 

9) 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 45 820 грн. 
 

  7. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 

59 175 181 гривень, джерелом покриття якого визначити: 



- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 29 813 064  гривень (додаток 2 ), 

з них: 

1) за рахунок надходжень податків і зборів до сільського бюджету  у сумі 

12 422 918 грн. 

2) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на суму 10 000 грн. 

3) залучення залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у сумі 4000 грн. 

4) за рахунок вільного залишку коштів від надходження податків і зборів  

станом на 01.01.2019 року у сумі 11 925 505  грн.. 

5) залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2019 року у сумі 

3 023 893 грн. 

6) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 8 026 грн. 

7) за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури на 2019 рік на суму  2 080 000 грн.; 

8) за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 

292 902 грн. 

9) 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 45 820 грн. 

- залучення залишку коштів від втрат сільськогосподарського виробництва 

станом на 01.01.2019 року у сумі 1 016 836 грн. 

- Залучення залишку коштів екологічного податку станом на 01.01.2019 року 

у сумі 28 345 281 грн. 
 

8.Затвердити уточнені показники міжбюджетних трансфертів між сільським 

бюджетом та місцевими бюджетами на 2019 рік 9 961 012 грн.(додаток 5). 
 

9. Затвердити Уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6). 
 

10. Затвердити в складі видатків сільського бюджету уточнений перелік  

місцевих (регіональних) програм у сумі  76 606 270  грн.  (додаток 7) до 

цього рішення. 
  

11. Додатки 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку сіл, планування бюджету, фінансів 

та регуляторної політики.  

 

                       Сільський голова              І. НАЗАР 
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