
Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2019  рік 

 

       На підставі поданих документів вносяться наступні зміни до міського бюджету. 

 

    1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 року №1192 внесено зміни до розпорядження КМУ від 10.07.2019 

№500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» ОТГ м.Олевськ  згідно 

додатку 1 виділено кошти в сумі 31 987,0 грн. (замість 810 000,0 грн.), які 

спрямовуються на наступні заходи: 

           - Капітальний ремонт будівлі Кишинської ЗОШ I—III ст. с. Кишин, 

Олевського району, Житомирської області – 31 987,0 грн. 

 

       Спрямувати на співфінансування  кошти в сумі  960,0 грн. (3%) за рахунок 

доходів по коду доходів 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим». 

 

     В зв’язку з чим вносяться наступні зміни до бюджету: 

 

     Зменшити доходи по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» на суму 778 013,0 грн. 

 

           Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0617363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на загальну суму 678 013,0 грн. (субвенція на соціально-економічний 

розвиток). 

          Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0617363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 

загальну суму 20 340,0 грн. (співфінансування). 

 

           Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі)», КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на загальну суму 87 500,0 

грн. (субвенція на соціально-економічний розвиток). 

 

           Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі)», КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на загальну суму 2 625,0 

грн. (співфінансування). 
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          Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0611090 «Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на загальну суму 12 500,0 грн. (субвенція на соціально-економічний 

розвиток). 

          Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0611090 «Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на загальну суму 375,0 грн. 

 

         Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»на загальну суму 7 000,0 грн. (Лопатицькому ДЗО на 

принтер). 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад», КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»на загальну суму 16 340,0 грн. (придбання принтера    

для друку виписок). 

       

2. Відповідно до розпорядження голови Житомирської ОДА від ____ №____ 

зменшено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, в зв’язку з чим вносяться 

наступні зміни до бюджету: 

 

       Зменшити доходи по коду доходів 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» 

на суму 275 000,0 грн. 

       Зменшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0611170 «'Забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на суму 275 000,0 грн. 

 

   3. Відповідно до розпорядження голови Житомирської ОДА від 09.12.2019 року 

№510 надано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет, в зв’язку з чим вносяться наступні зміни до 

бюджету: 

 

      Збільшити доходи по коду доходів 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції» на суму 60 000,0 грн. 

       Збільшити видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 0112144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 

суму 60 000,0 грн. 
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4.  Відповідно до рішення Білокоровицької сільської  ради  від 06.12.2019 

року надано іншу субвенцію Олевському міському бюджету  

 
   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

На лікування хворих на цукровий 

діабет жителів Білокоровицької 

громади 14 400 14 400  

Всього 14 400 14 400  

 

       5. Зміни в межах кошторисних призначень. 

 

5.1 На виконання звернення КУ «Олевський міський центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю». 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Зменшити видатки по загальному фонду  КПКВКМБ 0113105 «Надання 

реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на загальну 

суму 4 547,00 грн, в тому числі: по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  на 

суму 1 977,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  на загальну суму 730,00 

грн, КЕКВ 2271  «Оплата теплопостачання»  на загальну суму  1 647,00 грн,  КЕКВ 

2272  «Оплата водопостачання та водовідведення»  на загальну суму 193,00 грн. 

       Збільшити видатки по загальному фонду  КПКВКМБ 0113105 «Надання 

реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на загальну 

суму 4 547,00 грн, в тому числі: по 2111 «Заробітна плата»  на суму 1 977,00 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 1 708,00 грн, 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на суму  186,00 грн, КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії»  на загальну суму 676,00 грн. 

        

5.2 Для повноцінного функціонування установ міської ради вносяться наступні 

зміни:  

     Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Зменшити  видатки по спеціальному  фонду  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»  на суму 

5426,00 грн. 

      Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на загальну суму 5 426,0 грн. (Придбання проектора 

для ДНЗ №2). 

       

 

Начальник фінансового відділу                                                                  К.О.Горпиніч 


