
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про  внесення  змін до обласного  
бюджету Миколаївської області на 
2019 рік 

Двадцять п’ята позачергова сесія 
сьомого скликання                 

                          
   

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 78  Бюджетного кодексу України, 
заслухавши інформацію виконувача обов’язків директора департаменту 
фінансів облдержадміністрації Ротар О.Ф. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік,  обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Взяти до відома інформацію виконувача обов’язків директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації Ротар О.Ф. щодо необхідності  
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік. 

 
2. Збільшити обсяг видаткової частини обласного бюджету в сумі 

104 293 773 гривні, із них: по загальному фонду – 27 785 900 гривень, по 
спеціальному фонду – 76 507 873 гривні (додаток 1).  

 
3. Затвердити зміни обсягу фінансування загального фонду обласного 

бюджету на суму  27 785 900 гривень (додаток 2), напрямом використання 
якого визначити: 

 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 27 785 900 гривень, із них за рахунок: 
 



 2

залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 27 785 900 гривень; 

 
Затвердити зміни обсягу фінансування спеціального фонду обласного 

бюджету на суму  76 507 873 гривні (додаток 2), напрямом використання якого 
визначити: 

 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 76 507 873 гривні, із них за рахунок: 
 
залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 76 507 873 гривні; 

 
4. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0719490) на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 
(додаток 3). 

 
5. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році 

(додаток 4). 
 

6. Додатки 1 – 4  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
7. 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 1
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0700000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0719490 9490 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду

27 785 900 27 785 900 22 455 299 22 455 299 50 241 199

із них не розподілені: 27 785 900 27 785 900 19 181 391 19 181 391 46 967 291

Разом: 27 785 900 27 785 900 22 455 299 22 455 299 50 241 199

1500000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1510000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1517367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській
місцевості

54 052 574 54 052 574 54 052 574 54 052 574

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, що утворився на
початок бюджетного періоду

54 052 574 54 052 574 54 052 574 54 052 574

Разом: 54 052 574 54 052 574 54 052 574 54 052 574

УСЬОГО 27 785 900 27 785 900 76 507 873 54 052 574 76 507 873 104 293 773

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О. РОТАР

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Зміни до розподілу
видатків обласного бюджету на 2019 рік

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них



 Додаток 2
 до рішення обласної ради

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 104 293 773 27 785 900 76 507 873 54 052 574
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 104 293 773 27 785 900 76 507 873 54 052 574

208100 На початок періоду 104 293 773 27 785 900 76 507 873 54 052 574
208400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0

Х Загальне фінансування 104 293 773 27 785 900 76 507 873 54 052 574

600000 Фінансування за активними операціями 104293773 27 785 900 76 507 873 54 052 574
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 104293773 27 785 900 76 507 873 54 052 574
602100 На початок періоду 104293773 27 785 900 76 507 873 54 052 574
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0 0 0 0

Х Загальне фінансування 104293773 27 785 900 76 507 873 54 052 574

В.о. директора департаменту

фінансів облдержадміністрації О. РОТАР

Зміни до фінансування обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік

Фінансування за типом боргового зобов'язання

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора



Додаток 3
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3

1. Доманівський район 1 855 872

2. Первомайський район 1 418 036

Разом 3 273 908

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О. РОТАР

Розподіл обсягу субвенції
з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 0719490) на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 

місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 
бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці

№ 
з/п

Обсяг субвенції



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 6 7 8 9

1500000 Управління капітального 
будівництва облдержадміністрації

1510000
Управління капітального
будівництва облдержадміністрації

1517367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках реалізації заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров'я
у сільській місцевості

97 320 719 54 052 574

у т.ч.: Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (3-4 лікаря без житла)
у с. Мішково - Погорілове
Вітовського району – нове будівництво 

2018-2019 9 963 262 7 332 420 100,0

Амбулаторіїя первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря) в
с. Білозірка Вітовського району - нове
будівництво

2018-2019 7 251 342 4 484 604 100,0

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
в с. Вільне Запоріжжя Новобузького
району Миколаївської області - нове
будівництво 

2018-2019 8 009 340 4 484 334 100,0

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
по вул. О.Дедюліна, 1, в с.
Сухий Єланець Новоодеського району -

б і

2018-2019 8 040 193 4 568 559 100,0

до рішення обласної ради
Додаток 4

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

5



Продовження   додатка 4 
до рішення обласної ради

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 6 7 8 9

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

5

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
по вул. Набережна, 17, в с.
Гур'ївка Новоодеського району - нове
будівництво

2018-2019 7 892 745 4 828 448 100,0

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
в с. Першотравневе
Снігурівського району - нове будівництво

2018-2019 7 776 836 4 484 500 100,0

Амбулаторія первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікаря без житла) по
вул. Центральній, 12, в с. Калинівка
Березанського району - нове будівництво

2018-2019 7 545 709 4 483 902 100,0

Амбулаторіїя первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
по вул.Шевченка, 6, в с. Семенівка
Арбузинського району - нове будівництво

2018-2019 7 434 787 3 047 583 100,0

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
в с.Таборівка Вознесенського району -
нове будівництво

2018-2019 7 219 096 3 164 441 100,0

Амбулаторія первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікаря без житла) в
с. Новофедорівка Березанського району -
нове будівництво

2018-2019 7 804 746 4 483 894 100,0

Амбулаторія первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікаря без житла) в
с. Коблеве Березанського району - нове
будівництво

2018-2019 10 087 565 6 866 350 100,0

2



Продовження   додатка 4 
до рішення обласної ради

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 6 7 8 9

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

5

Амбулаторія первинної медико –
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла)
в                  с. Нечаяне - нове будівництво

2018-2019 8 295 098 1 823 539 100,0

Разом: 97 320 719 54 052 574

УСЬОГО 97 320 719 54 052 574

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О. РОТАР

3
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