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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

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

 
 
1. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 
 
З метою збалансування державного та місцевих бюджетів, які мають 

міжбюджетні відносини з обласним бюджетом (додаток 1 до проєкту рішення), 
виникла необхідність врахувати зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів, як 
за доходами так і за видатками.  

 
Крім того, у зв’язку із  перевиконанням дохідної частини загального 

фонду обласного бюджету по податках і зборах за підсумками 9 місяців        
2019 року на  6,3 % до планових призначень, врахованих у розписі звітного 
періоду, або на 47 917,9 тис.грн., відповідно до вимог пункту 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України з метою покращення матеріально-технічної бази 
закладів соціально-культурної сфери, що фінансуються за рахунок коштів 
обласного бюджету Миколаївської області, реалізації першочергових заходів з 
попередження надзвичайних ситуацій,  облдержадміністрацією у проекті 
рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 
2019 рік" пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду в сумі        
47 917,9 тис.грн. 

 
Водночас, враховуючи звернення головних розпорядників коштів 

обласного бюджету щодо перерозподілу видатків за бюджетними програмами 
та між загальним і спеціальним фондами,  необхідно змінити напрям 
спрямування коштів в межах річних призначень. 

 
Також у зв’язку із збільшенням капітальних трансфертів з державного та 

місцевих бюджетів виникла необхідність затвердити уточнений перелік робіт та 
об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету 
розвитку та фонду охорони навколишнього середовища. 

 
 
При розгляді запропонованих змін враховано вимоги статті 78 

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

 
З огляду на викладене пропонується внесення змін до обласного бюджету 

та підготовлено проєкт рішення  "Про внесення змін  до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2019 рік".   
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2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення. 
 
Ефективний розподіл фінансового ресурсу обласного бюджету, з 

урахуванням  розподілу його по головних розпорядниках коштів, вирішення 
важливих першочергових питань, зокрема:  

 
2.1. По дохідній  частині обласного бюджету (додатки 1, 1-1 до проєкту 

рішення) обсяг зменшується на суму 83 846,060 тис.грн., у тому числі: 
загальний фонд  зменшується на суму 85 161,304 тис.грн., спеціальний фонд 
збільшується на суму 1 315,244 тис.грн. 

 
Докладніше по загальному фонду дохідної частини пропонуються такі 

зміни: 
у зв’язку  із запровадженням з 01.02.2019 виплати монетизованих 

житлових субсидій,  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України         
від 22 травня 2019 року № 357-р  області  зменшується на суму 
171 177,4 тис.грн. субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 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 
(погоджено постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування бюджету, фінансів та інвестицій, рекомендація від 14.06.2019  №2); 

 
збільшується на суму  86 016,096 тис.грн., за рахунок: 
 
податків і зборів– 47 917,9 тис.грн.; 
 
субвенцій з державного бюджету  -  30 222,906 тис.грн., зокрема на: 
 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 938,0 тис.грн.; 
 проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів – 4 971,3 тис.грн.; 
 виплату грошової компенсації для отримання житлових приміщень 

окремим пільговим категоріям – 6 204,406 тис.грн.; 
 фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження – 8 745,0 тис.грн.; 
 створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів - 4 000,0 тис.грн.; 
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 будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту – 5 364,2 тис.грн.; 

 
субвенцій з місцевих бюджетів – 7 875,290 тис.грн. на: 
 співфінансування видатків для придбання шкільних автобусів         

(за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
бюджетів: районного бюджету Вознесенського (965,0 тис.грн.), 
Веселинівського (550,0 тис.грн.), Вітовського (965,0 тис.грн.) районів та 
отг: Олександрівка (965,0 тис.грн.), міста Баштанка (1000,0 тис.грн.), за рахунок 
бюджету Подільської сільської ради Веселинівського району (420,0 тис.грн.)) 
на суму 4865,0 тис.грн.; 

 співфінансування видатків для придбання музичних інструментів, 
комп’ютерного обладнання та мультимедійного контенту для субвенції з 
державного бюджету «Нова українська школа» (бюджетів міст: Миколаєва 
(399,517 тис грн.), Очакова (27,553 тис.грн.), Вознесенська (82,659 тис.грн.), 
Первомайська (96,435 тис.грн.)  та Южноукраїнська (27,553 тис.грн.), бюджетів 
районів: Вознесенського (13,776 тис.грн.), Вітовського (41,329 тис.грн.), 
Новоодеського (52,810 тис.грн.), Первомайського (45,921 тис.грн.), Братського 
(43,625 тис.грн.), Кривоозерського (43,625 тис.грн.), Очаківського 
(6,888 тис.грн.), Казанківського (11,480 тис.грн.), Єланецького (34,441 тис грн.), 
Новобузького (48,218 тис грн.), Баштанського (34,441 тис грн.), Снігурівського 
(64,290 тис.грн.), Доманівського (11,480 тис.грн.), Березанського 
(22,961 тис.грн.), Березнегуватського (45,921 тис.грн.), Миколаівського 
(25,257 тис.грн.),  Врадіївського (39,033 тис.грн.), Веселинівського 
(27,553 тис.грн.) районів, бюджетів отг: Березанської (9,184 тис.грн.), 
Коблевської (9,184 тис.грн.), Казанківської (18,369 тис.грн.), Галицинівської 
(11,480 тис.грн.) Нечаянської (6,888 тис.грн.), Кам’яномостівської 
(9,184 тис.грн.), Радсадівської (9,184 тис.грн.), Широківської (6,888 тис.грн.), 
Бузької (4,592 тис.грн.), Ольшанської (4,592 тис.грн.), Новопавлівської 
(4,592 тис.грн.), Дорошівської (4,592 тис.грн.), Доманівської (13,776 тис.грн.), 
Мостівської (9,184 тис.грн.), Прибужанівської (13,776 тис.грн.), Чорноморської 
(6,888 тис.грн.), Олександрівської (9,184 тис.грн.), Благодатненської 
(11,480 тис.грн.), Куцурубської (13,776 тис.грн.), Веселинівської 
(18,369 тис.грн.), Веснянської (4,592 тис.грн.), Михайлівської (6,888 тис.грн.), 
Шевченківської (16,073 тис.грн.), Володимирівської (2,296 тис.грн.), 
Прибузької (6,888 тис.грн.) Арбузинської (11,480 тис.грн.), Воскресенської 
(6,888 тис.грн.) селищних та сільських рад, міста Баштанка (25,257 тис.грн.)) на 
суму 1 522,290 тис.грн.; 

 співфінансування видатків для придбання телемедичного обладнання 
(бюджетів районів: Братського (22,0 тис.грн.), Вітовського (33,0 тис.грн.), 
Новоодеського (22,0 тис.грн.), Снігурівського (11,0 тис.грн.), Кривоозерського 
(33,0 тис.грн.), Єланецького (22,0 тис.грн.), Веселинівського (55,0 тис.грн.), 
Доманівського (11,0 тис.грн.), Первомайсього (66,0 тис.грн.) та отг: 
Шевченкове (11,0 тис.грн.), Благодатне (22,0 тис.грн.), Куцуруб (22,0 тис.грн.), 
Казанківське (22,0 тис.грн.), Бузьке (11,0 тис.грн.) , Арбузинка (22,0 тис.грн.), 
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Коблеве (22,0 тис.грн.), Прибузьке (22,0 тис.грн.), Нечаяне (11,0 тис.грн.), 
Березанка (11,0 тис.грн.), Володимирівка (11,0 тис.грн.) селищних та сільських 
рад) на суму 462,0 тис.грн.; 

 фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції 
з сільського бюджету Галицинівської сільської ради – 1000,0 тис.грн.; 

 для Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни на 
придбання холодильної шафи з районного бюджету Березнегуватського району, 
за рахунок коштів Лепетиської сільської ради, - 26,0 тис.грн.  

 
Збільшується дохідна частина спеціального фонду на суму  

1 315,244 тис.грн., за рахунок: 
  субвенції з державного бюджету на виплату грошової 

компенсації для отримання житлових приміщень окремим пільговим категоріям 
бюджету міста Очакова -  1 019,564  тис.грн.; 

 співфінансування реконструкції самоплинного каналізаційного 
колектору по вул.Бузька у м.Очакові Миколаївської області, за рахунок коштів 
фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету 
міста Очакова – 295,68 тис.грн. 

 
 

З урахуванням внесених змін пропонується затвердити уточнений обсяг 
доходів  загального фонду в сумі  5 758 725,723 тис.грн. та спеціального 
фонду в сумі  488 875,326 тис.грн. 

 
2.2. По видатковій частині обсяг зменшується на суму 

83 846,060 тис.грн.,в тому числі: по загальному фонду зменшується на 
140 978,792 тис.грн., по спеціальному фонду  збільшується на суму 
57 132,732 тис.грн.  

 
Зокрема: 
Зменшуються видатки загального фонду по головному розпоряднику 

коштів обласного бюджету – департаменту фінансів облдержадміністрації,         
на суму  171 177,4 тис.грн. за рахунок субвенції  з державного бюджету 
місцевим бюджетам 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 (додаток до 
проєкту рішення 5). Крім того, здійснено перерозподіл субвенції між місцевими 
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бюджетами в межах фактичних нарахувань (погоджено постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів 
та інвестицій, рекомендація від 14.06.2019  №2). 

 
2.3. Збільшуються видатки по головних розпорядниках коштів 

обласного бюджету за рахунок: міжбюджетних трансфертів з державного та 
місцевих бюджетів, обласного бюджету на суму 87 331,34 тис.грн., а саме:  

 
2.3.1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на суму 

37 167,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 14 995,0 тис.грн., по 
спеціальному фонду – 22172,0 тис.грн., за рахунок: 

 
 субвенцій місцевих бюджетів на суму 488,0 тис.грн.: 
-  для придбання телемедичного обладнання на суму 462,0 тис.грн. 

(погоджено постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансування та інвестицій, рекомендація від 07 жовтня 
2019 року № 3 та № 13); 

- для Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни на 
придбання холодильної шафи – 26,0 тис.грн. (погоджено постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, рекомендація від 07 жовтня 2019 року № 2); 

 
 субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій на суму  360,0 тис. грн. 
для придбання моніторів пацієнта “ЮМ 300-І-10” відділення анестезіології з 
ліжками інтенсивної терапії Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 
(погоджено листом постійної комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 14 червня 2019 року 
№ 3); 

 
 перевиконання дохідної частини обласного бюджету на суму 

36 319,0 тис.грн. (по загальному фонду – 14 995,0 тис.грн. та по спеціальному 
фонду – 21 324,0 тис.грн.), у тому числі на: 

- облаштування робочих лікарських місць комп’ютерною технікою та 
придбання ліцензій для обласних медичних закладів - 20 824,0 тис.грн.         
У зв’язку з тим, що згідно Бюджетного кодексу України з 1 квітня 2020 року ці 
заклади переходять на фінансування з державного бюджету України через  
Національну службу здоров'я України та повинні заключити договори на 
медичне обслуговування населення. Обов’язковою умовою співпраці  
реорганізованих закладів зі Службою є наявність необхідного оснащення 
комп’ютерною технікою;  

 -  придбання медичних препаратів - 4 922,0 тис. грн., у тому числі: 
тромболітичних препаратів  для надання екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі-  обласним центром екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф («Металізе») - 2 640,0 тис. грн. та обласною клінічною 
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лікарнею («Актелізе») - 592,0 тис. грн.,  інгаляційних препаратів «Севоран» 
обласній клінічній лікарні - 190,0 тис. грн., хіміопрепаратів «Альфарексін» та 
«Ендоксан» для лікування онкологічних хворих для обласного онкодиспансеру 
- 1 500 тис. грн.;  

- оновленням твердого та м’якого інвентарю в обласних медичних 
закладах (постільної білизни, матраців, ліжок, тумбочок, шафів) - 
8 073,0 тис. грн., у тому числі: обласній дитячій та обласній клінічній лікарням 
– 3 570,0 тис.грн., Будинку дитини – 455,0 тис.грн., спеціалізованим лікарням – 
3 178,0 тис.грн., дитячим санаторіям – 870 тис.грн.); 

- забезпечення обласного центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами 
для автомобілів та шинами - 2 000,0 тис. грн.; 

- проведення капітального ремонту відділення онкогематології в обласній 
клінічній лікарні – 500,0 тис. грн. 

 
 
2.3.2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації по 

спеціальному фонду  на суму 6 680,290  тис.грн.,  за рахунок 
 
 субвенцій місцевих бюджетів на суму 6 387,290  тис.грн., для 

придбання:  
 шкільних автобусів – 4 865,0 тис.грн. (погоджено постійною комісією 

обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, рекомендації  від 14 червня 2019 року № 6, від        
26 червня   2019 року № 1, від 30 липня 2019 року № 11); 

 музичних інструментів, комп’ютерного обладнання та мультимедійного 
контенту субвенції з державного бюджету «Нова українська школа» -        
1 522,290 тис.грн. (погоджено постійною комісією постійної комісії обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та 
інвестицій, рекомендації  від 14 червня 2019 року № 6, від 26 червня 2019 року 
№ 1, від 30 липня № 11,  від 07  жовтня 2019 року №№ 4, 18, лист від 23.08.2019 
№ 1444-03-05-19);  
 

 субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій на суму  293,0 тис. грн. 
для виготовлення проєктно-кошторисної документації державного навчального 
закладу “Южноукраїнський професійний ліцей (92,0 тис.грн.), придбання 
обладнання, матеріалів і предметів довгострокового користування, а також 
освітніх комплектів LEGO для Обласного Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (195,0 тис.грн.), ноутбука для Шевченківської ЗОШ 
інтернату I— II ступенів Миколаївської обласної ради (6,0 тис.грн.) (погоджено 
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій, лист від 14 червня 2019 року         
№ 3). 
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2.3.3. Управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації на суму 755,0 тис.грн., у тому числі:  по загальному 
фонду – 400,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 355,0 тис.грн., за рахунок: 

 
 перевиконання дохідної частини  обласного бюджету на суму  

685,0 тис.грн., а саме на: 
- заходи державного та місцевого значення по загальному фонду – 

400,0 тис.грн; 
- придбання світлодіодного екрану, мікрофонів та кабелю для 

з'єднання розширювача з мікшерним пультом для академічного українського 
театру драми та музичної комедії по спеціальному фонду – 285,0 тис.грн. 

 
 субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, для придбання 
комп’ютерів та оргтехніки, мультимедійного обладнання Музею 
суднобудування та флоту Миколаївського обласного краєзнавчого музею -         
70,0 тис.грн. (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, лист від         
14 червня 2019 року № 3) 

 
 
2.3.4. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації по 

спеціальному фонду  на суму 215,0 тис. грн., за рахунок субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, для проведення роботи з розробки проєктної документації 
на будівництво мостового переходу через р. Інгулець на автомобільній дорозі 
загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка — Тамарине 
— Безіменне, км 1 + 977 Миколаївської області (погоджено постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій, лист від 14 червня 2019 року № 3). 

 
 
2.3.5. Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації за рахунок коштів  субвенції  з державного бюджету 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення – 7 223,970 тис.грн. відповідно до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 12.06.19 №418-р, №421-р та від 14.08.2019 №680-р  
(погоджено постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування бюджету, фінансів та інвестицій, рекомендації  від 30.07.2019 № 2, 
3, 4, від 09.09.2019 №3), у тому числі по загальному фонду – 6 204,406 тис.грн.,  
спеціальному фонду -1 019,564 тис.грн.): 

- 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 
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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 районному бюджету 
Баштанського району  на суму 1 019, 564 тис  гривень; 

- 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 (бюджету міста Миколаєва - 
1 529,345 тис.грн. та м. Очакову – 1 019,564 тис.грн.) на суму 2 548,909 тис.грн. 
(додаток 7 до проєкту рішення ); 

- 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 
потребують поліпшення житлових умов на суму 3 655, 497 тис. гривень 
(додаток 8до проєкту рішення ). 

 
 
2.3.6. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації  по 

спеціальному фонду  на суму 17 266,180 тис. грн., у тому числі за рахунок: 
 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво спортивного майданчика на території Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської 
області по вул. Маяковського, 129 – 4 000,0 тис.грн.; 

 
 перевиконання дохідної частини обласного бюджету -        

5 100,0 тис.грн., а саме на: 
- реконструкцію обласного будинку дитини по вул. Бутоми, 7б,         

м. Миколаїв  (для введення в експлуатацію ліфту) – 3900,0 тис.грн.; 
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- співфінансування субвенції з державного бюджету на будівництво 
спортивного майданчика на території Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської 
області по вул. Маяковського, 129 –  1 200,0 тис.грн. 

 
 коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

міського бюджету міста Очакова, для співфінансування реконструкції 
самоплинного каналізаційного колектору – 295,68 тис. грн.; 

 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження – 7 870,5 тис. грн. (погоджено 
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій, лист  від 30 липня 2019 року 
№10); 

 
2.3.7. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

по загальному фонду  на суму 2 302,1 тис. грн. за рахунок: 
 
 перевиконання дохідної частини обласного бюджету на суму        

1 427,6 тис.грн., а саме на реалізацію заходів Цільової програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки для: 

-  створення та поповнення регіонального матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (придбання бензину та 
дизельного пального) – 1 047,6 тис. грн.;  

- придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових 
робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання 
допомоги постраждалому і травмованому населенню (придбання підводного 
дрону) - 380,0 тис. грн.   

 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження - 874,5 тис.грн. (погоджено 
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій, лист від 30 липня 2019 року 
№10),  у тому числі: 

- на виконання інвестиційних проєктів в рамках фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження  на суму 50,0 тис. грн; 

-  субвенції  місцевим  бюджетам на фінансування відповідних заходів на 
суму 824,5 тис. грн (додаток 10 до проєкту рішення). 
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2.3.8. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації по 
загальному фонду  на суму 1 000,0 тис. грн.,за рахунок коштів субвенції з 
сільського бюджету Галицинівської сільської ради на  співфінансування 
обласному бюджету субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення. 

 
 
2.3.9. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації на суму 

9 286,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду  - 6 164,2 тис. грн. та по 
спеціальному фонду – 3 122,5 тис.грн., за рахунок: 

  
 перевиконання дохідної частини  обласного бюджету на суму  

3922,5 тис.грн., а саме: 
-  по загальному фонду - 800,0 тис.грн. на проведення:        

спортивних заходів - 500,0 тис.грн., поточного ремонту приміщення 
Миколаївської обласної комплексної комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи –  300,0 тис.гривень.  

-  по спеціальному фонду для завершення капітального ремонту 
Миколаївської обласної комплексної комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи - 3 122,5 тис. грн. 

 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  

будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 
видами спорту (нерозподілена) по загальному фонду – 5 364,2 тис.грн.; 

 
 

2.3.10. Службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному 
фонду  на суму  463,8 тис. грн. за рахунок перевиконання дохідної частини 

обласного бюджету для комунального  закладу «Миколаївський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей Миколаївської обласної ради», у 
тому числі на:  

-  поточний ремонт їдальні та часткову заміну димохідної труби -         
320,0 тис.грн.;  

-    придбання меблів для їдальні - 143,8 тис.грн.. 
 
 

2.3.11. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному 
фонду  на суму 4 971,3  тис.грн., за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів, з розподілом коштів по місцевим 
бюджетам області (додаток 6 до проєкту рішення). 
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2.4. Крім того, пропонується перерозподіл коштів обласного бюджету        
в межах річних призначень головних розпорядників  коштів: 

 
2.4.1. В зв’язку із  влаштуванням дітей в дитячі будинки сімейного типу і 

прийомні сім’ї  та  зростанням кількості звернень громадян щодо призначення 
допомог батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг департаменту фінансів облдержадміністрації здійснити 
перерозподіл видатків за рахунок субвенції з державного бюджету  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 на 2019 рік (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, 
рекомендації від 14.06.2019 № 4). 

Крім того, у зв’язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 червня 2019 року № 552, розпорядником  бюджетних  
коштів  цієї державної допомоги визначено структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення облдержадміністрацій, пропонується 
перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету 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, між головними розпорядниками коштів обласного бюджету по 
загальному фонду (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, 
рекомендації від 30.07.2019 № 8) : 

- зменшити видатки по  головному розпоряднику коштів – департаменту 
фінансів облдержадміністрації на суму 15 715,5 тис.грн. (додаток 11 до проєкту 
рішення);  

- збільшити видатки  по головному розпоряднику коштів - департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації на суму 15 715,5 тис.грн. 
(додаток 12 до проєкту рішення);  

 
 
2.4.2. Відповідно до вимог наказів Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України         
від 01.10.2019 № 225 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України         
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від 19.04.2019 № 101» та від 01.10.2019 № 224 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 10.10.2018 № 267», якими  було внесено зміни до 
Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, в частині забезпечення телемедичним 
обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості та 
службовим автотранспортом медичних працівників закладів охорони здоров’я, 
що працюють у сільській місцевості (існуючі амбулаторії) та з метою цільового 
та ефективного використання коштів державного бюджету головному 
розпоряднику коштів обласного бюджету - управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації пропонується (погоджено постійною комісією обласної 
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та 
інвестицій, рекомендації  від 30 липня 2019 року №№ 5, 6): 

- зменшити видатки спеціального фонду за рахунок 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 (не розподілена) на суму 9 054,0тис. грн.; 

- збільшити видатки спеціального фонду по виконанню інвестиційних 
проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості на суму 9 054,0 тис. грн., із них для придбання: 
телемедичного обладнання комунальним закладам охорони здоров’я у сільській 
місцевості (4 554,0 тис. грн.) та службового автотранспорту для медичних 
працівників закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості 
(4 500,0 тис. грн.). 

 
Для забезпечення жителів Миколаївської області, хворих на 

інсулінозалежний цукровий діабет лікарськими засобами, пропонуємо по 
загальному фонду (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та інвестицій, 
лист від 04 червня 2019 року № 924-03-05-19): 

- зменшити обсяг субвенції місцевим бюджетам на забезпечення 
препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий 
діабет  (нерозподілена) на суму 5 749,0 тис. грн.;  

- збільшити обсяг субвенції місцевим бюджетам на забезпечення 
препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий 
діабет на суму  5 749,0 тис. грн. (додаток 15 до проєкту рішення). 
 

З метою забезпечення у повному обсязі виплати на оплату праці з 
нарахуваннями на неї та внесенням змін до штатної чисельності закладів 
охорони здоров’я установ здійснити перерозподіл цих видатків (за рахунок 
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по  
загальному фонду (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
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регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та інвестицій, 
рекомендації  від 09 вересня  2019 року № 1), а саме: 

- зменшити видатки  на суму 354,9 тис. грн., в тому числі: 
Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансеру 

Миколаївської обласної ради, за рахунок економії видатків, на суму         
300,0 тис. грн.; 

Миколаївському обласному центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Миколаївської обласної ради за рахунок переведення         
2,00 штатних одиниць до Миколаївської обласної клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради на суму 54,9 тис. грн.; 

- збільшити видатки на суму 354,9 тис. грн., в тому числі: 
Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради на 

суму 54,9 тис. грн.; 
обласному Центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної 

ради на суму 300,0 тис.гривень. 
 
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

здійснити перерозподіл видатків а саме: 
1) за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам спеціального фонду (погоджено постійною 
комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, рекомендації  від 07 жовтня 2019 року №№ 1, 12):  

- зменшити видатки: 
обласному лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної 

ради за рахунок економії видатків, яка склалась за підсумками придбання 
медичного обладнання на суму 3,3 тис. грн.; 

Миколаївському обласному наркологічному диспансеру Миколаївської 
обласної ради за рахунок економії видатків, яка склалась за підсумками 
придбання медичного обладнання на суму 199,0 тис. грн.; 

- збільшити видатки:  
Миколаївській обласній базі спеціального медичного постачання 

Миколаївської обласної ради для оплати за проведення експертизи кошторисної 
частини проєктної документації за робочим проєктом «Капітальний ремонт 
покрівлі складу № 1139 за адресою:Миколаївська область, с.Нечаяне, 
вул. Миру, 68А» на суму на суму 3,3 тис. грн.; 

Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради 
для придбання шприцевих насосів у відділення онкогематології на суму 
199,0 тис. грн. 

 
2) за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету 

загального фонду (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та інвестицій, 
рекомендації від 07 жовтня 2019 року № 16): 

- зменшити видатки Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні 
Миколаївської обласної ради у зв’язку з економією видатків на виплату 
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заробітної плати з нарахуваннями на неї на підставі рішення обласної ради         
від 10.09.2019 № 3 «Про припинення діяльності Миколаївської обласної 
дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради» на         
суму 891,5 тис.грн.; 

- збільшити видатки Миколаївському обласному центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради для 
закупівлі автомобільних шин та автозапчастин на суму 891,5 тис.грн.; 

 
3) за рахунок коштів обласного бюджету (погоджено постійною 

комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, рекомендації  від 07 жовтня 2019 року №№ 16,17): 

- зменшити видатки загального фонду Миколаївському обласному 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської 
обласної ради у зв’язку зі зміною джерела фінансування на суму 891,5 тис.грн.; 

- зменшити видатки спеціального фонду по капітальному ремонту 4-х 
поверхового корпусу в Миколаївській обласній клінічній лікарні (відділення 
гематології) по вул. Київська, 1 в  м. Миколаєві (співфінансування ДФРР)         
на суму 263,455 тис.грн.; 

- збільшити видатки спеціального фонду: 
Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради на 

суму 1154,955 тис.грн., у тому числі у зв’язку з необхідністю корегування 
вартості проєкту «Капітальний ремонт 4-х поверхового корпусу в 
Миколаївській обласній клінічній лікарні (відділення гематології) по 
вул. Київська, 1 в м.Миколаєві» (263,455 тис.грн.) та придбання лікарняного 
ліфта ЛБ-753 з його монтажем та пусконаладкою (891,5 тис. грн.). 

 
 

2.4.3. Головному розпоряднику коштів –  управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, пропонуємо здійснити 
перерозподіл бюджетних асигнувань між бюджетними програмами (погоджено 
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансування та інвестицій, рекомендації  від 14 червня 
2019 року   № 5), а саме: 

зменшити видатки загального фонду на суму 365,00 тис.грн.        
за рахунок зменшення видатків на проведення загальнодержавних свят; 

збільшити  видатки загального фонду на суму 365,00 тис.грн.  на оплату 
послуг з цілодобової охорони майнового комплексу кінотеатру «Іскра» та 
оренди приміщення будинку культури «Будівельник». 

 
Також, у зв’язку із необхідністю виплати вихідної допомоги працівникам, 

що будуть звільнені в 2019 році в Державній інспекції по охороні пам`яток 
історії та з метою проведення поточного ремонту та ремонту приміщення 
коворкінг-центру відповідно для співфінансування проєкту «Місто іновацій-
2019» виникла необхідність у перерозподілі коштів (погоджено постійною 
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комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, рекомендації  від 09 вересня 2019 року № 2): 

зменшити видатки:  
загального фонду на суму 40,0 тис.грн., із них: економію коштів на 

оплату: теплопостачання на суму 30,0 тис. грн. (за рахунок відшкодування 
орендарями), послуг на суму 6,0 тис.грн. та відряджень на суму 4,0 тис. грн. 
(у зв’язку з  реорганізацією установи); 

спеціального фонду (бюджет розвитку) Миколаївській обласній 
бібліотеці для юнацтва за рахунок економії видатків по  поповненню 
бібліотечних фондів обласних бібліотек на суму 41,3 тис. грн.. 

збільшити видатки загального фонду на суму 81,3 тис.грн., у тому числі 
на оплату: праці з нарахуваннями на неї на суму 40,0 тис.грн. (із них на оплату 
праці – 32,8 тис.грн.) працівникам Державної інспекції по охороні пам`яток 
історії та послуг з ремонту приміщення  для Миколаївської обласної бібліотеки 
для юнацтва на суму 41,3 тис. грн. 

 
Крім того, у зв'язку з необхідністю проведення протиаварійних робіт 

частини покрівлі корпусу № 3 комплексу Старофлотських казарм по 
Миколаївському обласному краєзнавчому музею: 

зменшити видатки загального фонду обласного бюджету на оплату 
природного газу на суму 160, 0 тис. грн. (у зв'язку з економією);  

збільшити видатки загального фонду обласного бюджету по оплаті 
послуг з ремонтних робіт на суму  160,0 тис. гривень.  

 
2.4.4. Головному розпоряднику коштів обласного бюджету – 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації здійснити такий 
перерозподіл: 

 З метою придбання послуг з доступу до Інтернету 246 закладів освіти 
Миколаївської області, а також комп’ютерної техніки, що належить учням та 
педагогічним працівникам, пропонується здійснити перерозподіл бюджетних 
асигнувань (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та інвестицій, 
рекомендації  від 30 липня 2019 року № 12), а саме: 

зменшити видатки загального фонду по субвенції з місцевого бюджету 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (нерозподілена) на суму        
24 132,7 тис гривень; 

збільшити видатки: 
загального фонду по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету для 240 закладів загальної середньої освіти 
Миколаївської області на суму 23 544, 095 тис грн. (додаток 9 до проєкту 
рішення); 
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спеціального фонду для шести загальноосвiтнiх шкіл-iнтернатів, 
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів обласного підпорядкування на 
суму 588, 605 тис гривень. 

 
          З метою реалізації обласної Програми розвитку освіти 

Миколаївської області заходів щодо  формування державного та регіонального 
замовлення на підготовку фахівців робітничих кадрів в межах обсягу 
загального фонду обласного бюджету по цьому напряму (погоджено постійною 
комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансування та інвестицій, лист  від 23 серпня 2019 року № 1444-03-05-19): 

зменшити видатки по інших програмах та заходах у сфері освіти на 
суму 1 880,0 тис. грн.; 

збільшити видатки  субвенції з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 
суму 1 880,0 тис.грн. 

 
 Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування по 
спеціальному фонду обласного бюджету, за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансування та інвестицій, 
лист  від 23 серпня 2019 року № 1444-03-05-19): 

зменшити видатки розвитку закладам загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку на суму 325, 447 тис.грн.; 

збільшити видатки розвитку загальноосвітнім санаторним школам-
інтернатам на суму 325, 447 тис.грн. 

 
 На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

10.07.2019 № 695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.01.2018 № 22» щодо збільшення тарифних ставок іншим педагогічним 
працівникам виникла необхідність таких змін по загальному фонду:  

зменшити видатки на суму 2 806,4 тис.грн., у тому числі по:  
- оплаті праці з нарахуваннями на неї по Новобузькому педагогічному 

коледжу - 277,0 тис.грн. (кошти обласного бюджету), за рахунок зменшення 
штатних одиниць педагогічного персоналу станом на 01.09.2019 у кількості 
13,2 шт.од.; 

- придбанню продуктів харчування по позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладах освіти - 1 195,5 тис.грн. внаслідок проведення 
тендерних закупівель по цінах нижчих, ніж планувалося та зменшення кількості 
діто-днів харчування; 

- оплаті комунальних послуг та енергоносіїв по професійно-технічних 
навчальних закладах - 840,0 тис.грн., за рахунок передчасного закінчення 
опалювального сезону внаслідок теплих погодних умов, які склалися у березні 
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поточного року та зменшення кількості учнів, які проживають у гуртожитку і 
користуються електричними приладами; 

- стипендіях по професійно-технічних навчальних закладах -  
493,9 тис.грн., у зв’язку з відрахуванням учнів з різних причин протягом 
навчального року. 

збільшити видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї на суму  
2 806,4 тис.грн., з них на оплату праці – 2 299,579 тис.грн., педагогічним 
працівникам позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, 
Миколаївському обласному інституту післядипломної освіти. 

 
 

  2.4.5.  Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації внаслідок міграції одержувачів коштів та їх зменшення 
пропонується до проєкту рішення перерозподіл обсягу субвенцій з обласного 
бюджету між місцевими бюджетами області (погоджено  постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів 
та інвестицій, листи від 28.05.2019 №692-03-05-19, №698-03-05-19,         
№759-03-05-19  та рекомендації від 07.10.2019 №5-8): 

зменшити на суму 168,654 тис.грн. та затвердити уточнений розподіл 
обсягу субвенції для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам 
бойових дій у роки Другої світової війни на 2019 рік  (додаток 16 до проєкту 
рішення); 

збільшити на суму 168,654 тис.грн. та затвердити уточнений розподіл 
обсягу субвенції для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік (додаток 17 до проєкту 
рішення); 
          уточнити розподіл обсягу субвенції для надання одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, 
інвалідам війни в Афганістані, на 2019 рік (додаток 18 до проєкту рішення); 
         уточнити розподіл обсягу субвенції 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 до проєкту рішення); 

уточнити розподіл обсягу субвенції 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 до проєкту рішення). 

 
 
2.4.6. Відповідно до звернення головного розпорядника коштів - 

управління капітального будівництва облдержадміністрації здійснити 
перерозподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету (погоджено 
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 
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планування, бюджету, фінансів та інвестицій, рекомендації від 29 травня         
2019 року № 2), а саме: 
 

зменшити видатки на суму 1000,0 тис. грн. по об’єкту «Реставрація 
будівлі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Обласний 
шахово-шашковий клуб" імені М.В.Шелеста по вул. Фалеєвська, № 1а в 
м. Миколаєві»; 
 
        збільшити видатки на суму 1000,0 тис. грн., в тому числі по об’єктах: 
       «Миколаївський обласний художній музей ім. В.В.Верещагіна по вул. 
Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація). Будівля громадського 
призначення» на суму 800,0 тис.грн.; 
      «Нове будівництво спортивного  комплексу Миколаївської обласної школи 
вищої спортивної майстерності по вул. Спортивна, 17 в м.Миколаєві. 
Коригування проєкту»  на суму 200,0 тис.грн.; 
 
 

2.4.7. Враховуючи звернення головного розпорядника коштів обласного 
бюджету - служби у справах дітей облдержадміністрації пропонується 
здійснити перерозподіл видатків в межах річних призначень загального фонду  
на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей по комунальному закладу «Миколаївський 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Миколаївської обласної 
ради», а саме: 
         зменшити видатки оплаті природного газу на суму 248,0 тис.грн., яка 
виникла за рахунок економії коштів за результатами проведення процедури 
публічних закупівель природного газу;   

збільшити видатки на суму 248,0 тис.грн., а саме на придбання: одягу 
дітям – 80,0 тис грн, рушників – 27,5 тис грн , господарчого інвентарю -
12,0 тис.грн., та оплату поточного ремонту системи водопостачання та котельні 
– 68,5 тис грн.., поточного ремонту двигуна мікроавтобуса  - 60,0 тис. грн. 

 
 
2.4.8. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації здійснити 

перерозподіл видатків загального та спеціального фондів: 
для забезпечення фінансування по проведенню робіт на дорогах і вулицях  

комунальної власності містами, районами та територіальними громадами 
області за рахунок 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 та поповнення статутного 
капіталу суб’єктів господарювання: 

зменшити видатки загального фонду на суму 3 930,0 тис.грн.; 
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зменшити видатки спеціального фонду на утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету (дороги загального користування місцевого значення) на 
суму  40 000,0 тис.грн.; 

збільшити видатки спеціального фонду 43 930,0 тис.грн., із них:         
внески до статутного капіталу - 3 930,0 тис.грн.,  обсяг субвенції з місцевого 
бюджету 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  -   40 000,0 тис.грн. на вулиці та 
дороги комунальної власності (додаток 14 до проєкту рішення)  

(погоджено постійною комісією обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, рекомендації від         
29 травня 2019 року № 4; від 26 червня 2019 року № 1; від 30 липня 2019 року         
№ 14) . 
 
 
2.4.9. Обласній раді  здійснити перерозподіл видатків загального фонду 
обласного бюджету із субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року (рішення 
обласної ради від 18.09.2019 № 2):  

зменшити видатки іншої субвенції з обласного бюджету (нерозподілена) 
на суму 3 976, 808 тис. грн. 

збільшити видатки іншої субвенції з обласного бюджету на суму         
3 976, 808 тис.грн. (додаток 20 до проєкту рішення).  
 

2.4.10. За пропозицією департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації (погоджено постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій, рекомендації  від 30 липня 2019 року № 9) стосовно розподілу 
асигнувань на реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку пропонується 
перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів, а саме: 

 
1) департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації:  
зменшити видатки загального фонду іншої субвенції з місцевого 

бюджету (нерозподілені видатки) на реалізацію мікропроєктів місцевого 
розвитку на суму 23493,762 тис.грн.; 

 зменшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) по реалізації 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій на суму  
186,382 тис.грн.; 

збільшити видатки загального фонду на суму  20 851,839 тис.грн.: 
- субвенції  місцевим бюджетам на реалізацію мікропроєктів місцевого 

розвитку -  20 665,457 тис.грн. (додаток 21 до проєкту рішення); 
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- на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» на суму  186,382 тис.грн.; 
 

2) Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації збільшити 
видатки на суму 2 505,905 тис.грн., із них: по загальному фонду – 
1509,130 тис.грн., по спеціальному фонду – 996,775 тис.грн., зокрема на: 

- енергомодернізацію Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячоюнацької спортивної школи №1 (1197,8 тис.грн.): 

- придбання: інвентарю для бадмінтону для вихованців Миколаївської 
обласної комунальної комплексної дитячо–юнацької спортивної школи-
198,0 тис.грн.,  системи опалювання з автоматичним регулюванням для 
приміщень Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи -14,0 тис.грн., спортивного покриття для тренажерного залу 
для спортсменів Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності 
–  99,33 тис.грн., професійних кардіотренажерів для спортсменів Миколаївської 
обласної школи вищої спортивної майстерності – 199,675 тис.грн., системи 
опалювання з автоматичним регулюванням для приміщень Миколаївської 
обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи – 
156,0 тис.грн., трампліну для басейну вихованцям відділення стрибків у воду 
Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності –         
331,1 тис.грн., професійної акумуляторної машини для миття спортивного 
покриття та підлоги для Миколаївської обласної комунальної комплексної 
дитячо –юнацької спортивної школи  - 170,0 тис.грн., професійної автоматичної 
охоронної системи для приміщень Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо –юнацької спортивної – 140,0 тис.грн. 

 
3) Управлінню охоpони здоров’я  облдержадміністрації збільшити 

видатки загального фонду на суму 199,4 тис.грн. на придбання 
металопластикових конструкцій (двері) для обласної офтальмологічної лікарні 
Миколаївської обласної ради по вул.Театральна, 10 м.Миколаїв; 

 
4) Департамент освіти і науки облдержадміністрації збільшити 

видатки спеціального фонду на суму 123,0 тис.грн. на придбання обладнання 
довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної 
загальноосвітньої школи інтернату Миколаївської обласної ради по 
вул.Пушкінська, 30, м.Вознесенськ Миколаївської області. 

 
 

2.4.11. З метою використання коштів державного фонду регіонального 
розвитку у 2019 році необхідно здійснити перерозподіл видатків між головними 
розпорядниками коштів за об'єктом «Миколаївський обласний онкологічний 
диспансер Миколаївської обласної ради по вул.Миколаївська, 18, у м.Миколаєві 
- капітальний ремонт радіологічного корпусу» (погоджено постійною комісією 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій, рекомендації  від 09 вересня 2019 року № 4): 
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зменшити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику 
коштів - управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації на суму        
8 200,0 тис. грн.;     

збільшити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику 
коштів - управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на 
суму 8 200,0 тис. грн. 

 
 
2.4.12. Здійснити розподіл обсягу субвенції з  державного бюджету 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, згідно Порядку та умов надання субвенції у 2019 році, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року 
№ 616, а саме по загальному фонду (погоджено постійною комісією обласної 
ради з питань регіонального розвитку , планування бюджету фінансів та 
інвестицій, рекомендації від 07.10.2019 №10) : 

 
- зменшити видатки по головному розпоряднику коштів – службі у 

справах дітей облдержадміністрації (нерозподілена) на суму   
44 287,1 тис.грн.; 

- збільшити видатки по головному розпоряднику коштів обласного 
бюджету - управлінню капітального будівництва облдержадміністрації 
бюджету міста Миколаєва на суму 3 250,0 тис.грн.;  

- збільшити видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації на суму 
41 037,1 тис.грн. (додаток 13 до проєкту рішення).   

 
 
3. Пропонується внести зміни до обсягів міжбюджетних 

трансфертів загального фонду, які передаються до місцевих бюджетів 
області, з урахуванням змін фінансового ресурсу за рахунок коштів з 
державного бюджету та проведеного аналізу використання субвенцій за 
рахунок коштів обласного бюджету (додатки  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16,17, 18, 19, 20, 21, 22 до проєкту рішення).   

 
 
4. З урахуванням змін, що пропонуються зміни до спеціального 

фонду, необхідно затвердити уточнені обсяги видатків на об’єкти, 
фінансування яких у  2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету, обласного цільового фонду охорони 
навколишнього природного середовища (додатки 24, 23  до проєкту рішення). 
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5.    Враховуючи вищезазначені  зміни  пропонується  затвердити: 
уточнений обсяг видатків (додаток 3 до проєкту рішення);  
уточнені джерела фінансування, які балансують обласний бюджет по 

загальному та спеціальному фондах, згідно з додатком 4 до проєкту  рішення; 
уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та регіональних 

галузевих програм (додаток 25 до проєкту рішення). 
 
Крім того, з метою проведення організаційної роботи по формуванню 

місцевих бюджетів 2020 року на затвердження виноситься  питання щодо 
делегування 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; 

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 вищевказаних видатків обласного 
бюджету у 2020 році. 

 
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 
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повноважень на здійснення  вищевказаних видатків обласного бюджету у 
2020 році. 

 
6.  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 
При підготовці проєкту рішення обласної ради застосовувалися: 
6.1. Бюджетний кодекс України; 
6.2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2019 рік" від 28 лютого 2019 року № 2696-VІII; 
6.3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року 

№ 357-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік»; 

6.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  05 червня 2019 року 
№ 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій"; 

6.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 288 
"Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"; 

6.6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року      
№ 418-р «Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики та 2019 рік»; 

6.7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року      
№ 421-р «Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики та 2019 рік»; 

6.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 
2017 р. № 877». 

6.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 695 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22». 

6.10. постанови Кабінету Міністрів України                      від 26 червня 2019 
року № 552 «Деякі питання виплати 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”; 

6.11. Постанови Центральної виборчої комісії від 13 травня 2019 року 
№ 885 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів 
сільських, селищних рад 30 червня 2019 року та виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення цих виборів», від 12 липня 2019 року №1644 «Про 
затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
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на підготовку і проведення повторного голосування 21 липня 2019 року з 
перших виборів депутатів сільських, селищних рад 30 червня 2019 року та 
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців 
та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування з 
цих виборів», від 25 жовтня 2019 року № 1933 «Про затвердження Розподілів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського 
голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 22 грудня 
2019 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 
списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих 
виборів»; 

6.12. Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 30.05.2019 № 124 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 19.04.2019 № 101» та від 
30.05.2019 № 123 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
10.10.2018 № 267»; 

6.13. Рішення Вітовської районної ради від 14 червня 2019 року №24 «Про 
внесення змін до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік»; 

6.14. Рішення Первомайської районної ради від 17 травня 2019 року  №6 
«Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 
2019 рік»; 

6.15. Рішення Новоодеської районної ради від 17 травня 2019 року  №1 та 
27 липня 2019 року № 1 «Про внесення змін до районного бюджету 
Новоодеського району на 2019 рік»; 

6.16. Рішення Березанської селищної ради від 17 травня 2019 року №1, від 
01 серпня 2019 року №1, від 22 вересня 2019 року № 1 «Про внесення змін до 
селищного  бюджету Березанської селищної ради на 2019 рік»; 

6.17. Рішення Коблівської сільської ради від 23 травня 2019 року  №1 «Про 
внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.18. Рішення Казанківської селищної ради від 28 травня 2019 року 
№322/14, від 05 липня 2019 року № 385/29 від 15 серпня 2019 року № 1 «Про 
внесення змін до  бюджету Казанківської селищної ради на 2019 рік"; 

6.19. Рішення Галицинівської сільської ради від 22 травня 2019 року №1 
«Про внесення змін до бюджету Галицинівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.20. Рішення Нечаянської сільської ради від 24 травня 2019 року №3 та 
23 серпня 2019 року № 8 «Про внесення змін до бюджету Нечаянської сільської 
ради на 2019 рік»; 

6.21. Рішення Вознесенської районної ради від 29 травня 2019 року №1 
«Про внесення змін до районного бюджету Вознесенського району на 
2019 рік»; 

6.22. Рішення Кам’яномостівської сільської ради від 03 червня 2019 року 
№1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік»; 
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6.23. Рішення Веселинівської районної ради від 07 червня 2019 року №9та 
01 серпня 2019 року № 1 «Про внесення змін до районного бюджету 
Веселинівського району на 2019 рік», розпорядження Веселинівської районної 
державної адміністрації від 19 липня 2019 року №100-р «Про уточнення 
міжбюджетних трансфертів на 2019 рік»; 

6.24. Рішення Радсадівської сільської ради Миколаївського району 
від 05 червня 2019 року №27 «Про внесення змін до сільського бюджету 
Радсадівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.25. Рішення Широківської сільської ради від 07 червня 2019 року  №1 
«Про внесення змін до сільського бюджету Широківської сільської ради 
Миколаївської області на 2019 рік»; 

6.26. Рішення Бузької сільської ради Вознесенського району від 11 червня 
2019 року  №5 та 16 серпня 2019 року № 8 «Про внесення змін до сільського 
бюджету Бузької сільської ради Вознесенського району на 2019 рік»; 

6.27. Рішення Ольшанської селищної ради Миколаївського району 
від 24 травня 2019 року  №6 «Про внесення змін до бюджету Ольшанської 
селищної ради на 2019 рік»; 

6.28. Рішення Новополтавської сільської ради Новобузького району 
від 14 червня 2019 року №181 «Про внесення змін до сільського бюджету 
Новополтавської сільської ради на 2019 рік»; 

6.29. Рішення Очаківської міської ради від 07 червня 2019 року №23  та 
від 05 липня 2019 року № 14 «Про внесення змін до бюджету міста Очакова на 
2019 рік»;  

6.30. Рішення Южноукраїнської міської ради від 13 червня 2019 року  
№1580 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2019 рік»; 

6.31. Рішення Дорошівської сільської ради від 13 червня 2019 року №2 
«Про внесення змін до сільського бюджету Дорошівської сільської ради 
Вознесенського району на 2019 рік»; 

6.32. Рішення Братської районної ради від 26 червня 2019 року № 7 «Про 
уточнення показників районного бюджету Братського району на 2019 рік»; 

6.33. Рішення Мостівської сільської ради від 20 червня 2019 року №10 
«Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.34. Рішення Прибужанівської сільської ради від 21 червня 2019 року  №3 
«Про внесення змін до сільського бюджету Прибужанівської сільської ради 
Вознесенського району на 2019 рік»; 

6.35. Рішення Чорноморської сільської ради від 25 червня 2019 року №11 
«Про внесення змін до бюджету Чорноморської сільської ради на 2019 рік»; 

6.36. Рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року  №1 
«Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району на 2019 рік»; 

6.37. Рішення Благодатнеської сільської ради від 19 червня 2019 року  №1, 
від 25 липня 2019 року № 1 та від 19 серпня 2019 року № 3 «Про внесення змін 
до сільського бюджету Благодатнеської сільської ради на 2019 рік»; 
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6.38. Рішення Куцурубської сільської ради від 20 червня 2019 року  №6 
«Про внесення змін до сільського бюджету Куцурубської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»; 

6.39. Рішення Шевченківської сільської ради від 12 липня 2019 року № 3 
«Про внесення змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2019 рік»; 

6.40. Рішення Очаківської міської ради від 05 липня 2019 року № 14 «Про 
внесення змін до бюджету міста Очакова на 2019 рік»; 

6.41. Рішення Снігурівської районної ради від 26 липня 2019 року № 4 
«Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району  на 
2019 рік»; 

6.42. Рішення Веселинівської селищної ради від 5 серпня 2019 року №6 
«Про внесення змін до селищного бюджету Веселинівської селищної ради на 
2019 рік»; 

6.43. Рішення Веснянської сільської ради від 17 липня 2019 року №3 «Про 
внесення змін до сільського бюджету Веснянської сільської ради на 2019 рік»; 

6.44. Рішення Вознесенської міської ради від 08 липня 2019 року №4 «Про 
внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 21 грудня 2018 року 
№22 Про міський бюджет на 2019 рік»; 

6.45. Рішення Кривоозерської районної ради від 31 липня 2019 року №1 
«Про внесення змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського 
району на 2019 рік»; 

6.46. Рішення Очаківської районної ради від 17 липня 2019 року №4 «Про 
внесення змін до районного бюджету Очаківського району на 2019 рік»; 

6.47. Рішення Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року №17 «Про 
внесення змін до міського бюджету Баштанської міської на 2019 рік»; 

6.48. Рішення Михайлівської сільської ради від 26 червня 2019 року №8 
«Про внесення змін до бюджету Михайлівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.49. Рішення Єланецької районної ради від 06 серпня 2019 року № 5 «Про 
внесення змін до районного бюджету Єланецького району на 2019 рік»; 

6.50. Рішення Коблівської сільської ради від 26 липня 2019 року № 2 та від 
28 серпня 2019 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету 
Коблівської сільської ради на 2019 рік»; 

6.51. Рішення Прибузької сільської ради від 21 серпня 2019 року № 3 «Про 
внесення змін до бюджету Прибузької сільської ради на 2019 рік»; 

6.52. Рішення Арбузинської селищної ради від 27 серпня 2019 року № 2 
«Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік»; 

6.53. Рішення Миколаївської міської ради від 08 серпня 2019 року №53/15 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 «Про 
бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»; 

6.54. Рішення Новобузької районної ради від 14 серпня 2019 року №648 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 №550 «Про 
районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»; 

6.55. Рішення Баштанської районної ради від  15 серпня 2019 року №8 
«Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2019 рік»; 
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6.56. Рішення Володимирівської сільської ради від 15 липня 2019 року 
№229/20 «Про внесення змін до бюджету Володимирівської сільської ради на 
2019 рік»; 

6.57. Розпорядження Березнегуватської районної державної адміністрації 
від 30 вересня 2019 року №181 «Про внесення змін до бюджетних призначень 
головного розпорядника коштів районного бюджету Березнегуватсько району – 
відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік»; 

6.58. Рішення Первомайської міської ради від 10 жовтня 2019 року №1 
«Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік». 

 
7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження    

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

Миколаївської області на 2019 рік» сприятиме правовому врегулюванню 
проведених змін до розпису обласного бюджету у міжсесійний період, а також 
забезпеченню покращення  надання  соціальних послуг населенню області, 
поліпшенню матеріально-технічної бази бюджетних установ обласного 
підпорядкування, виконанню обласних програм, використанню міжбюджетних 
трансфертів, переданих з державного і місцевих бюджетів  до обласного, та 
переданих з обласного бюджету до бюджетів міст і районів області,  коштів 
бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету та  обласного 
цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.  

 
8.  Розміщення проєкту рішення  «Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2019 рік». 
 
Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проєкт 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/       жовтня 2019 року. 
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