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Про затвердження Порядку надання  
субвенції з обласного бюджету місцевим  
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 у тому числі на здійснення заходів щодо  
соціально-економічного розвитку   
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позачергова сесія  
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Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, статей 43, 61 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2019 рік», від 16 травня 2019 року № 22 "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік", з 

метою сприяння територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем, 
створення умов для їх сталого розвитку та надання одноразової адресної 

допомоги малозабезпеченим жителям області обласна рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
       1. Затвердити Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на виконання доручень виборців у тому числі на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку  територіальних громад  Миколаївської 

області та надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим жителям 

області (далі – Порядок), що додається. 
 
       2. 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  



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
 
 

П О Р Я Д О К 
надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

доручень виборців у тому числі на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку  територіальних громад  Миколаївської області та 

надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим жителям області 
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на виконання доручень виборців у тому числі здійснення 

заходів щодо соціально- економічного розвитку територіальних громад  

Миколаївської області (далі - субвенція) та надання одноразової адресної 

допомоги малозабезпеченим жителям області. 
 
2. Загальний обсяг субвенції визначається рішенням Миколаївської 

обласної ради про обласний бюджет Миколаївської області. 
Головний розпорядник коштів – Миколаївська обласна рада. 
 
3. Субвенція надається для здійснення заходів соціально-економічного 

розвитку територіальних громад, що належить до комунальної власності, та 

спрямовується на: 
 

заклади культури  - реконструкція, капітальний, поточний ремонт та 
енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 
 
заклади охорони здоров'я - реконструкція, капітальний, поточний ремонт та 

виконання заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю, 
виготовлення проєктно-кошторисної документації; 
 
заклади освіти - реконструкція, капітальний, поточний ремонт та виконання 

заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 
 
вуличне освітлення – реконструкція, капітальний, поточний ремонт, 
виготовлення проєктно-кошторисної документації; 
 
розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 
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водозабезпечення та водовідведення, виконання екологічних заходів та 

благоустрій населених пунктів, виготовлення проєктно-кошторисної 

документації; 
 
розвиток спортивної інфраструктури, ремонт і поліпшення матеріальної бази 
установ фізичної культури та спорту власності місцевих рад, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 
 
житлово-комунальну сферу та дорожню галузь, виготовлення проєктно-
кошторисної документації; 
 
реалізацію проєктів з енергоефективності та енергозбереження, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 
 
заклади соціального захисту, виготовлення проєктно-кошторисної 

документації; 
 
надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим жителям області за 

їхніми зверненнями до голови обласної ради та депутатів обласної ради. 
 
 4. Розподіл субвенції здійснюється згідно з розпорядженням голови 

обласної ради  за поданням депутатів обласної ради відповідно до  пропозицій 
міських голів (міст обласного значення), голів райдержадміністрацій (голів міст 

районного значення, сільських, селищних рад), голів об’єднаних 

територіальних громад, головних розпорядників коштів обласного бюджету з 

обґрунтуванням обсягу та необхідності у виділенні коштів, за погодженням з 

постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 
 
5.  Розгляд заяв про надання одноразової адресної допомоги 

малозабезпеченим жителям області здійснює голова обласної ради на підставі 

подання депутатів обласної ради та власного подання. Для розгляду клопотання 

подаються такі документи: 
заява; 
копія паспорта заявника; 
копія ідентифікаційного номера заявника; 
довідка з місця проживання про склад сім'ї; 
 акт обстеження матеріально-побутових умов заявника (у разі стихійного лиха). 

 
Розмір допомоги та доцільність її призначення визначається головою або 

депутатом обласної ради залежно від наявних коштів, матеріального стану 

заявника та інших обставин. 
На підставі подання депутата, голови обласної ради та 

підтверджувальних документів видається розпорядження голови обласної ради. 
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Адресна допомога відповідно до розпоряджень голови обласної ради 

може надаватися заявникові один раз на рік і лише від одного депутата. 
 

6. Фінансування проєктів здійснюється згідно з чинним законодавством 

шляхом передачі коштів у вигляді субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам та видатків обласного бюджету - головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету на реалізацію проєктів та заходів. 
 
7. Затвердження проєктів будівництва та проведення їх експертизи 

здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проєктів будівництва 

і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560. 
 

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в 

установленому чинним законодавством порядку. 
 

9. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про 

використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним 

витрачанням здійснюються в установленому чинним законодавством порядку. 
 

10. Головне управління Державної казначейської служби України у 

Миколаївській області щомісяця до 10 числа інформує головного розпорядника 

коштів про обсяги перерахованої субвенції з обласного бюджету та касові 

видатки у розрізі міст і районів. 
 

11. Обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних  громад області, 

не використаний заявником на кінець бюджетного періоду, перераховується в 

останній робочий день такого періоду головним управлінням Державної 

казначейської служби України у Миколаївській області до обласного бюджету. 
 

       12. У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних активів кошти, 
визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися 

місцевими бюджетами на видатки споживання. 
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