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Про  внесення  змін до обласного  
бюджету Миколаївської області на 
2019 рік 

Двадцять сьома позачергова 
сесія сьомого скликання                 
шоста 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 директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2019 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 2019 рік. 

 
2. Зменшити обсяг дохідної частини обласного бюджету в сумі 

83 846 060 гривень, у тому числі: зменшити загальний фонд  в сумі  
85 161 304 гривні, збільшити спеціальний фонд в сумі 1 315 244 гривні 
(додаток 1).  

 
3. Затвердити  уточнений обсяг доходів обласного бюджету в сумі 

6 247 601 049 гривень, у тому числі по: загальному фонду – 
5 758 725 723 гривні, спеціальному фонду – 488 875 326 гривень, із них по 
бюджету розвитку – 1 700  000 гривень (додаток 1-1). 

 
4. Зменшити обсяг видаткової частини обласного бюджету в сумі 

83 846 060 гривень, у тому числі: зменшити загальний фонд  в сумі  
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140 978 792 гривні, збільшити спеціальний фонд в сумі 57 132 732 гривні  
(додатки 2, 2-1).  

 
5. Затвердити  уточнений обсяг видатків в сумі 6 540 788 100 гривень, у 

тому числі: по загальному фонду – 5 582 837 342 гривні, по спеціальному фонду 
– 957 950 758  гривень, із них по бюджету розвитку – 405 729 064 гривень 
(додаток 3). 

 
6. Затвердити загальний фонд обласного бюджету з профіцитом у сумі         

168 888 381 гривня (додаток 4), напрямом використання якого визначити: 
 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 171 612 589 гривень, із них за рахунок: 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
29 843 458 гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
43 154 500 гривень; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 
сумі 1 679 000 гривень; 

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 кінець бюджетного періоду, в сумі 27 785 900 гривень; 

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 340 500 970 гривень, із них за 
рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
18 984 373 гривні; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
24 893 200 гривень; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 
сумі 1 679 000 гривень; 

 
Затвердити спеціальний фонд обласного бюджету з дефіцитом у сумі         

468 668 912 гривень, джерелом покриття якого визначити: 
залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у 

сумі 128 167 942 гривні, із них за рахунок: 
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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 кінець бюджетного періоду, в сумі 76 507 873 гривні; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 26 101 113 гривень; 

залишку коштів по надходженнях від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  на суму 
1 356 200 гривень; 

залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету по фонду 
охорони навколишнього середовища на суму 24 202 756 гривень;  

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 340 500 970 гривень, із них за 
рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
18 984 373 гривні; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі         
24 893 200 гривень; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 
сумі 1 679 000 гривень. 

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

 
7.1. Зменшити обсяг на 171 177 400 гривень та затвердити розподіл обсягу 

субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 3719210) на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) 
та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік (додаток 5). 

 
7.2. Затвердити розподіл обсягу субвенції з  місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 3719620) на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
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сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на  2019 рік у сумі 4 971 300 гривень (додаток 6). 

 
7.3. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету   

(КТПКВКМБ 0819243) на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету районному бюджету 
Баштанського району на суму 1 019 564  гривень. 

 
7.4. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету   

(КТПКВКМБ 0819242) на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані 
особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 548 909 гривень 
(додаток 7). 

 
7.5. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету   

(КТПКВКМБ 0819241) на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
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потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на суму 3 655 497  гривень (додаток 8). 

 
7.6. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0619360) на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 
23 544 095 гривень (додаток 9). 

 
7.7.  Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету        

(КТПКВКМБ 2919260) на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 
824 500 гривень (додаток 10). 

 
7.8. Зменшити обсяг на 15 715 500 гривень та затвердити розподіл обсягу 

субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 3719250) на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (додаток 11). 

 
7.9. Збільшити обсяг на 15 715 500 гривень та затвердити розподіл обсягу 

субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 0819250) на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (додаток 12). 

 
7.10. Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 1519270) на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету бюджету міста Миколаєва на суму 
3 250 000 гривень;  

 
7.11. Затвердити розподіл обсягу субвенції (КТПКВКМБ 0819270) на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 
41 037 100 гривень (додаток 13). 

 
7.12. Затвердити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету         

(КТПКВКМБ 1919540) на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік на суму 
40 000 000 гривень (додаток 14). 

 
7.13. Затвердити розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ  0719770)  (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих 
на цукровий діабет) на суму 5 749 000 гривень (додаток 15). 

 
7.14. Зменшити на суму 168 654 грн. та затвердити уточнений розподіл 

обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ  0819770)    
(субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам  для надання щомісячної 
матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни на 
2019 рік)  (додаток 16). 

 
7.15. Збільшити на суму 168 654 грн. та затвердити уточнений розподіл 

обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ  0819770)   
(субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам  для відшкодування 
витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни на 2019 рік) (додаток 17). 

 
7.16. Затвердити уточнений розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого 

бюджету (КТПКВКМБ  0819770)  (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам  для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 
померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, 
на 2019 рік) (додаток 18 ). 

 
7.17. Затвердити уточнений розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого 

бюджету (КТПКВКМБ  0819770)  (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових 
обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України 
на 2019 рік) (додаток 19). 

 
7.18. Затвердити розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0119770) (субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу 
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проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік) 
на суму 3 976 808 гривень(додаток 20). 

 
7.19. Затвердити уточнений розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого 

бюджету (КТПКВКМБ  2719770)  (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)         
на 2019 рік) (додаток 21). 

 
7.20. Затвердити уточнений розподіл обсягу іншої субвенції з місцевого 

бюджету (КТПКВКМБ  0819770) (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам для окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  
(компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, 
встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп) на 2019 рік) 
(додаток 22). 

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

2019 року будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (додаток 23). 
 
9. Затвердити уточнений перелік об'єктів та заходів, видатки на які 

2019 року будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду 
охорони навколишнього природного середовища (додаток 24). 

 

10. Затвердити у складі видатків обласного бюджету уточнений обсяг 
коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на суму         
437 304 278 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету -   
у сумі 276 385 221 гривень, видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 
160 919 057 гривень (додаток 25). 

 
 11. Делегувати бюджетам міст і районів області виконання повноважень на 
здійснення видатків обласного бюджету у 2020 році на: 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни; 

медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  
(компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, 
встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп); 

надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у 
роки Другої світової війни;  

надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення 
Миколаївської області від фашистських загарбників; 

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих 
учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; 
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надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи; 

надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників 
бойових  дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України; 

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

 

Рекомендувати головам міських (міст обласного значення) рад та головам 
районних рад розглянути на чергових сесіях відповідних рад питання щодо 
прийняття повноважень на здійснення вищезазначених видатків обласного 
бюджету у 2020 році. 

   
12. Делегувати бюджетам міст Вознесенська та  Южноукраїнська 

виконання повноважень щодо здійснення видатків обласного бюджету         
у 2020 році на фінансування  центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей. 

 
 Рекомендувати міським головам міст Вознесенська та  Южноукраїнська 

розглянути на чергових сесіях відповідних рад питання щодо прийняття 
повноважень на здійснення  вищезазначених видатків обласного бюджету        
у 2020 році. 

 
13. Надати право облдержадміністрації за умови зміни у грудні цього року 

обсягів  міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, що 
вплине на дохідну та видаткову частини обласного бюджету, проводити їх 
розподіл між місцевими бюджетами області, головними розпорядниками 
коштів обласного бюджету, а також здійснювати перерозподіл загального 
обсягу субвенцій з державного і обласного бюджетів місцевим бюджетам між 
їх видами у межах загального обсягу, місцевими бюджетами області та 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету. 

Департаменту фінансів облдержадміністрації в установленому чинним 
законодавством порядку забезпечити внесення відповідних змін до розпису 
обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік. 

 
 

14. Додатки 1 – 25  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

15. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну  
комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансів та інвестицій. 
 
 
Голова обласної ради                                              Вікторія  МОСКАЛЕНКО 


