
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до розподілу субвенції  
з обласного бюджету  місцевим бюджетам  
на співфінансування впровадження проектів-
переможців обласного конкурсу проектів  
та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2017 року на 2018 рік 

 Двадцять четверта  
 позачергова сесія  
 сьомого скликання              

 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з урахуванням пунктів 3.1. та 3.2. Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 23 березня 2012 року № 5 (зі змінами), строк дії 
якої продовжено на період до 2018 року включно, обласна рада 

  
 

ВИРІШИЛА: 
  

         
        1. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду обласного бюджету 
на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Миколаївській обласній раді: 
 
          зменшити видатки споживання за КТПКВКМБ 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" на суму 100,000 тис. гривень; 
 

збільшити видатки за КТПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого 
бюджету" (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року) на суму 
100,000 тис. гривень. 
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       2. Внести до рішення обласної ради від 05 липня 2018 року №16 "Про 
розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік" 
такі зміни: 
 
        1) у пункті 1: 
        в абзаці другому цифри і слова "21,264 тис. грн" замінити цифрами і 
словами "121,264 тис.грн"; 
         в абзаці четвертому цифри і слова "2021,264 тис.грн" замінити цифрами і 
словами "2121,264 тис. грн"; 
 
         2) у пункті 2: 
         в абзаці першому цифри і слова "2021,264 тис. грн" замінити цифрами і 
словами "2121,264 тис. грн"; 
          в абзаці другому цифри і слова "822,706 тис. грн" замінити цифрами і 
словами "769,812 тис. грн"; 
          в абзаці третьому цифри і слова "1198,558 тис. грн" замінити цифрами і 
словами "1351,452 тис. грн"; 
 
          3) додаток до рішення обласної ради викласти у новій редакції, що 
додається. 
 
         3. Надати право обласній державній адміністрації внести відповідні зміни 
до розпису обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій. 

  
 
 
 
 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 
           



Додаток  
до рішення обласної ради 

 
 

 
УТОЧНЕНИЙ РОЗПОДІЛ  

обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
 (КТПКВКМБ 0119770) на співфінансування впровадження 

 проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм 
 розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік 

(тис. грн) 
 

№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальних одиниць 

Обсяг 
субвенції  
на 2018 рік      

(всього) 

У тому числі: 

видатки 
споживання 

видатки 
розвитку 

 

1 2 3 4 5 
1. Арбузинська селищна рада 

Арбузинського району 
148,049 - 148,049 

2. Дорошівська сільська рада 
Вознесенського району 

170,742 15,270 155,472 

3. Прибужанівська сільська 
рада Вознесенського району

313,088 57,436 255,652 

4. Баштанський район: 289,385 - 289,385 

у 
т.ч. 

Баштанська районна рада 200,000 - 200,000 

 Старогороженська 
сільська рада 

89,385 - 89,385 

5. Братський район: 200,000 - 200,000 

у 
т.ч. 

Братська районна рада 200,000 - 200,000 

6. Мостівська сільська рада 
Доманівського району 

400,000 297,288 102,712 

7. Широківська сільська рада 
Снігурівського району 

350,000 350,000 - 
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Продовження додатка  
до рішення обласної ради 
 
 
 

1 2 3 4 5 
8. Снігурівський район: 150,000 - 150,000 

у 
т.ч. 

Центральна сільська рада 150,000 - 150,000 

9. Новоодеський район: 100,000 49,818 50,182 

у 
т.ч. 

Костянтинівська  
сільська рада 

100,000 49,818 50,182 

 Разом 2121,264 769,812 1351,452 
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