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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення  «Про внесення змін  до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2019 рік»        

 
1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 
 
З метою забезпечення доступу сільських мешканців області до якісного 

медичного обслуговування, ефективного, раціонального  використання коштів 
субвенції з держбюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості,  введення в експлуатацію у 
І кварталі 2019 року 14 сільських амбулаторій і необхідності погодження в 
Мінрегіонбуді переліку проектів та заходів, що фінансуються за рахунок 
зазначеної субвенції, виникла необхідність внесення змін до обласного 
бюджету та підготовки проекту рішення  "Про внесення змін  до обласного 
бюджету Миколаївської області на 2019 рік".   

 
При внесенні запропонованих змін враховано вимоги статті 78 

Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий 
бюджет.  

 
2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 
 
Ефективний розподіл фінансового ресурсу обласного бюджету та 

збільшення видатків по головних розпорядниках коштів обласного бюджету в 
сумі 104 293,773 тис.грн. , за рахунок залишку коштів субвенції з 
держбюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості. 

 
2.1. управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації у сумі         

50 241,199 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 27 785,9 тис.грн., по 
спеціальному фонду – 22 455,299 тис.грн., 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, зокрема: 

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 (нерозподілена) по загальному фонду в сумі 
27 785,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 19 181,391 тис.грн.; 

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 
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бюджетного періоду по загальному фонду в сумі 3 273,908 тис.грн. по бюджетах 
Доманівського та Первомайського районах (додаток 3 до проекту рішення); 

 
2.2. управлінню  капітального  будівництва облдержадміністрації по 

спеціальному фонду у сумі  54 052,574 тис.грн., 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, за об’єктами, які визначено в додатку бюджету розвитку.  

 
 
3. З урахуванням змін, що пропонуються внести до спеціального 

фонду, необхідно затвердити обсяг видатків на об’єкти, фінансування яких 
у  2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного 
бюджету (додаток  4 до проекту рішення). 

 
4.    Враховуючи вищезазначені  зміни  пропонується  затвердити зміни 

до джерел фінансування, які балансують обласний бюджет по загальному та 
спеціальному фондах, згідно  додатку 2 до проекту  рішення. 

 
5.  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 
5.1. Бюджетний кодекс України. 
5.2. Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 28 «Про обласний 

бюджет Миколаївської області на 2019 рік». 
 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження    

рішення. 
Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 рік» сприятиме правовому врегулюванню 
проведених змін до розпису обласного бюджету, а також використанню 
міжбюджетних трансфертів, переданих з державного бюджету  до обласного 
бюджету, залишок яких склався на 01 січня 2019 року, коштів бюджету 
розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету.  
 

7.  Розміщення проекту рішення  «Про внесення змін до обласного 
бюджету Миколаївської області на 2019 рік». 

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2019 рік»  розміщено на сайті облдержадміністрації 
http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/   24 січня   2019 року. 
 
В.о. директора  
департаменту фінансів                                                                           О. РОТАР 
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