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Про  внесення  змін до обласного  
бюджету Миколаївської області на 
2018 рік 

Дев’ятнадцята 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 директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік,  обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Взяти до відома інформацію директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік. 

 
2. Збільшити обсяг дохідної частини обласного бюджету в сумі 

240 840,43119 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
840,43119 тис.гривень, по спеціальному фонду – 240 000,0 тис.гривень 
(додаток 1).  

 
3. Затвердити  уточнений обсяг доходів обласного бюджету в сумі 

6 860 568,15119 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
6 221 275,21119 тис.гривень, по спеціальному фонду – 639 292,940 тис.гривень, 
із них по бюджету розвитку – 300,0  тис.гривень (додаток 1-1). 
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4. Збільшити обсяг видаткової частини обласного бюджету в сумі 
532 599,34318 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
66 447,8 тис.гривень, по спеціальному фонду – 466 151,54318 тис.грн., із них по 
бюджету розвитку – 104 608,04318 тис.гривень (додатки 2, 2-1).  

 
5. Затвердити  уточнений обсяг видатків в сумі 

7 147 669,50318 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
6 209 472,167  тис.гривень, по спеціальному фонду – 938 197,33618 тис.гривень, 
із них по бюджету розвитку – 177 674,89618 тис.гривень (додаток 3). 

 
6. Затвердити загальний фонд обласного бюджету з профіцитом у сумі         

6 203,04419 тис. гривень, напрямом використання якого визначити (додаток 4): 
 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 168 875,41199 тис. гривень, із них за рахунок: 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
56 067,406 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
20 662,6 тис.гривень; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень; 

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 175 078,45618 тис.гривень, із них 
за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
47 814,806 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі        
12 591,8 тис.гривень. 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень. 

 
Затвердити спеціальний фонд обласного бюджету з дефіцитом у сумі         

297 961,95618 тис.гривень, джерелом покриття якого визначити: 
 
залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у 

сумі 122 883,5тис. гривень, із них за рахунок: 
залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за 
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рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року, в сумі 111 143,5 тис.гривень.; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1340,0  тис.гривень; 

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 175 078,45618 тис.гривень, із них 
за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
47 814,806 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
12 591,8 тис.гривень. 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень. 

 
 7. З метою забезпечення ефективного використання субвенцій з 
державного та обласного бюджетів внести зміни до обсягів міжбюджетних 
трансфертів бюджетам місцевим бюджетам області: 

 
7.1. Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 3719620) на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  на 2018 рік в сумі 362,9 тис. гривень (додаток 5). 

 
7.2. Затвердити уточнений обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0719460) на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2018 рік (додаток 6). 

 
7.3. Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0619320) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду, на 2018 рік у сумі 
5281,5 тис.гривень (додаток 7). 

 
7.4. Зменшити на 11,0 тис. гривень та затвердити уточнений обсяг 

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) на надання щомісячної 
матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, на 
2018 рік (додаток 8). 

 
7.5. Збільшити на 11,0 тис. гривень та затвердити уточнений обсяг 

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) на надання одноразової 
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матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в 
Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, на 2018 рік (додаток 9). 

 
7.6. Затвердити уточнений обсяг субвенції з обласного бюджету 

(КТПКВКМБ 0819770) для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в 
антитерористичній операції (АТО) на сході України, на 2018 рік (додаток 10). 

 
7.7. Затвердити обсяг іншої субвенції (КТПКВКМБ 1519770)  з місцевого 

бюджету (субвенція з обласного бюджету міському бюджету міста Баштанки на 
реалізацію  проекту "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м. Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області") в сумі 6000,0 тис. гривень. 

 
8. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які 

2018 року будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (додаток 11). 
 
9. Затвердити уточнений перелік об'єктів та заходів, видатки на які 

2018 року будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду 
охорони навколишнього природного середовища (додаток 12). 

 
10. Затвердити у складі видатків обласного бюджету уточнений обсяг 

коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на суму         
658 726,852 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду  
бюджету - у сумі 303 144,367 тис. гривень, видатків спеціального фонду 
бюджету - у сумі 355 582,485 тис. гривень (додаток 13). 

 
11. Надати право обласній державній адміністрації, за погодженням з 

постійними комісіями Миколаївської обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму,  здійснювати розподіл 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 кінець 2017 року, між головними розпорядниками 
коштів обласного бюджету та місцевими бюджетами області за цільовим 
призначенням, після затвердження Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства переліку проектів та 
заходів, що будуть фінансуватись за рахунок субвенції та погодження з 
Міністерством охорони здоров’я України. 

 
12. Додатки 1 – 13  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
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13. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну  
комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                  В.В. Москаленко 


