
 

Пояснювальна   записка 

 

до  рішення  Мостівської сільської ради „Про внесення змін до  бюджету Мостівської 

сільської ради  на  2019 рік» № 10   від  20 червня  2019  року. 

 

1. Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до   доходної та 

видаткової частини  бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік. 

 

 2.  Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

 

 Проведення фінансування соціально - значимих заходів по  бюджету Мостівської 

сільської ради. 

 

3.Внести зміни у дохідну  частину загального фонду бюджету 

3.1.Затвердити: 
- обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41033200 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» в 

сумі 2719700 гривень; 

 

-  обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 110054 гривни; 

 

-  обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (субвенція з обласного бюджету місцевим  бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку) на 216453 гривни.  

 

4. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок субвенцій 

з обласного бюджету:  

- КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами.» на 110054 гривні З них по кекв 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 99447 гривень(для закупівлі 

дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів) та по кекв 2250 «видатки 

на відрядження»  в сумі 10607 гривень (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 роботи у початковій школі).  

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 199007 гривень по кекв 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар». З них на виконання мікропроекту «Придбання 

будівельних матеріалів для покращення умов та розвитку позашкільної освіти при 

Мостівському НВК Мостівської сільської ради» в сумі 178553 гривни та по мікропроекту 

«Успішні діти Мостівської громади» в сумі 20454 гривні для придбання матеріалів для 

кабінетів біології та хімії Мостівського НВК . 

5.Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок 

перерозподілу бюджетних асигнувань: 



        5.1. Зменшити  видатки загального фонду : 

      - КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» по кекв 2111 « заробітна плата» (завищені 

асигнування по Лідієвському ДНЗ) в сумі 11050 гривень та направити на співфінансування 

видатків на придбання дидактичних матеріалів  та сучасних меблів для  нової української 

школи.  

      - КПКВК 0114082  « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по кекв 2210 Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар »  на 69000 гривень. 

       - КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » по кекв 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар » на 29234 гривень. 

        5.2.Збільшити  видатки загального фонду : 

    - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами.» на 11050 гривень по кекв 2210 

«Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» для співфінансування  видатків  для 

придбання дидактичних матеріалів - 5670 гривень, для придбання сучасних меблів 5380 

гривень для «Нової української школи» 

     - КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » по кекв 2240 «оплата 

послуг (крім комунальних)» на 60000 гривень . Затверджені асигнування по кекв 2240 

«оплата послуг (крім комунальних)» з урахуванням змін у сумі 287949 спрямувати на 

співфінансування з програмою Dobre  для реалізації  Проекту «Створення зони відпочинку та 

зеленого туризму на території історичного парку в с.Мостове»; 

     - КПКВК 0113242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по 
кекв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » на 5000 гривень (придбання 

поминальних вінків та траурних корзин); 

      - КПКВК 0611020 «»Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами» по кекв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар » на 22305 гривень (для спів фінансування мікро-проекту місцевого розвитку 

«Успішні діти Мостівської громади» у сумі 2466 гривни та Проекту  «Придбання 

будівельних матеріалів для покращення умов та розвитку позашкільної освіти при 

Мостівському НВК Мостівської сільської ради» в сумі 19839 гривень ); 

     - КПКВК 0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Мостівської 

сільської ради Доманівського району  обласному бюджету для співфінансування субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання,відповідного мультимедійного контенту для закладів загальної 

середньої освіти)»  по кекв 3220 «»Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» в сумі 9184 гривни 

   6. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок залишку 

освітньої субвенції: 

- КПКВК 0611020 «»Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами» по кекв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар »  на 90043,01 гривень Мостівському НВК  , Сухобалківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

та Лідіївській  ЗОШ І-ІІ ступенів (придбання шкільних меблів , дошок , фліпчарту , принтера 

та ламінатора). 

 



         7.Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету  за рахунок   

передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду): 

7.1. Збільшити  видатки  по КПКВК 0611020 «»Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі),спеціалізованими школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами» по кекв 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 40364 гривни , 

них  

- для придбання меблевих  стінок , столів для вчителів Сухобалківській ЗОШ -8100 

гривень , Олександрівській ЗОШ І-ІІ ступенів  та  Лідіївській  ЗОШ І-ІІ ступенів 30520 

гривень , 

 

- придбання цифрового фотоапарату та мікроскопу для Мостівського НВК по 
мікропроекту «Успішні діти Мостівської громади» в загальній  сумі 19191 грн. З них за 
рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 17446 гривень та співфінансування за 

рахунок бюджету ради у  сумі 1745 гривень. 

 

7.2.Затвердити видатки по КПКВК 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» по  кекв 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі  2719700 гривень для виконання проекту  

«Капітальний ремонт покрівлі та утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій  

Сухобалківської ЗОШ I-III ступенів в с.Суха Балка,вул.Центральна,1 Доманівського 

району, Миколаївської області». 

 

 5.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання   

5.1. Бюджетний кодекс України. 

5.2. Рішення сільської  ради від 20.12.2018 р №9 «Про  бюджет Мостівської сільської ради 

на 2019 рік ” 

 

6 . Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення   

  Прийняття рішення «Про внесення змін до   бюджету Мостівської сільської ради   на  

2019  рік»  та внесення змін до бюджетних призначень дадуть  змогу виконати соціально-

значимі заходи Мостівської ОТГ. 

 

Мостівський сільський голова                                       Н.В. Бабанська  
 




