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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення  «Про внесення змін  до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2021 рік»        

 

1. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

 

З метою забезпечення збалансування державного та обласного бюджетів 

виникла необхідність врахувати зміни обсягів міжбюджетних трансфертів 

поточного року, як за доходами так і за видатками.  

За пропозиціями головних розпорядників коштів виникла необхідність 

здійснити перерозподіл видатків в межах бюджетних призначень на збільшення 

обсягів видатків важливих напрямів видатків,  затвердити зміни переліку 

об'єктів та заходів за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

При розгляді запропонованих змін враховано вимоги статей 78 та 108 

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 2021 рік".   

 

2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення. 

 

2.1. По дохідній  частині обласного бюджету (додатки 1, 4 до проєкту 

рішення) збільшується обсяг субвенцій з державного бюджету на суму                    

154 047,3 тис грн, у тому числі по: загальному фонду – 71 216,3 тис грн та 

спеціальному фонду – 82 831,0 тис грн,  а саме на: 

 

o здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я – 32 438,1 тис грн; 

o боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти – 28 778,2 тис грн; 

o здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 10 000,0 тис грн.; 

o фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 82 831,0 тис грн. 

(спеціальний фонд); 

 

 

 

2.2. По видатковій частині обласного бюджету (додаток 3, 4 до проєкту 

рішення) обсяг асигнувань збільшується за рахунок субвенцій з державного 
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бюджету на 154 047,3 тис грн та залишку цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища 500,0 тис грн, по головних 

розпорядниках коштів обласного бюджету: 

 

 

2.2.1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на суму       

28 778,2 тис грн, у тому числі по: загальному фонду 538,0 тис грн, 

спеціальному фонду 28 240,2  тис грн,  за рахунок субвенції з державного 

бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти 

(погоджено постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 20 травня 2021 року № 1 «Про 

погодження внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного 

бюджету у 2021 році»), а саме на придбання: 

засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під 

час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного 

оцінювання  -  538,0 тис грн; 

ноутбуків та засобів захисту шляхом централізованої закупівлі та 

забезпечують постачання придбаних ноутбуків до закладів загальної середньої 

освіти та їх філій і засобів захисту до пунктів проведення основної та 

додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання -  28 240,2 тис гривень. 

 

 

2.2.2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на суму       

 42 438,1 тис грн, у тому числі по: загальному фонду 12 665,1тис грн, 

спеціальному фонду  29 773,0  тис грн,  за рахунок:  

 

 субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я на суму 32 438,1 тис грн, а саме 

на: 

o закупівлю кисневих концентраторів для Миколаївської обласної 

бази спеціального медичного постачання для забезпечення закладів охорони 

здоров’я та/або фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови 

укладення ними як надавачами медичних послуг з Національною службою 

здоров’я України договорів про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу 

пацієнтам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2021 року № 333 (погоджено постійною комісією обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій                 

від 15 квітня 2021 року № 1 «Про погодження внесення змін до обсягу 

міжбюджетних трансфертів на 2021 рік» на суму 19 773,0 тис грн); 
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o забезпечення поточними видатками КНП «Миколаївський обласний 

центр громадського здоров’я» Миколаївської обласної ради –                        

2 215,2 тис грн. та здійснення видатків на лікування хворих на цукровий діабет 

інсуліном та нецукровий діабет десмопресином – 10 449,9 тис грн, які 

розподілено з урахуванням кількості пацієнтів відповідних нозологій та 

питомої ваги відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

(розрахункова таблиця додається), відповідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2021 року № 585 «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, 

і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».  

 

 субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій для придбання апарату 

рентгенівського терапевтичного Т – 200 для Комунального некомерційного 

підприємства «Миколаївський обласний центр онкології» відповідно до  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р 

"Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій" - 10 000,0 тис гривень. 

 

 

2.2.3. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації по 

спеціальному фонду  на суму 82 831,0 тис грн, за рахунок субвенції з 

державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 356-р. 

 

 

2.2.4. Управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації по спеціальному фонду  на суму 500,0 тис грн, за 

рахунок залишку коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища, за такими напрямами: 

o проведення екологічної програми «Екологічна стежка»  - 40,0 тис грн 

на виконання заходів з екологічної освіти, збільшення знань про екологію та її 

становище серед учнів та населення. Захід передбачає реалізацію еколого-

просвітньої програми під час літнього табору на території національного 

природного парку  «Бузький Гард» або «Білобережжя Святослава» шляхом 

проведення тематичних заходів, тренінгів, конкурсів, екоігр; 

o придбання автотранспорту та протипожежної техніки для регіональних 

ландшафтних парків  – 400,0 тис грн. На 2021 рік затверджено кошти на 

зазначений захід в сумі 1,5 млн грн, з яких використано на придбання  

автотранспорту Mitsubishi L200 944,250 тис грн. Збільшення  планових 

асигнувань на 400,0 тис гривень дозволить придбати ще один автомобіль 

вартістю 950,0 тис гривень. 
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o придбання двох квадрокоптерів для проведення заходів контролю за 

дотриманням норм природоохоронного законодавства в сфері поводження з 

відходами та надрокористування для потреб Державної екологічної інспекції в 

Миколаївській області та Миколаївського рибоохоронного патруля – 

60,0 тис гривень. 

 

2.3. Крім того, згідно статті 23 Бюджетного Кодексу України, 

пропонується перерозподіл коштів обласного бюджету  в межах річних 

призначень головних розпорядників  коштів: 

 

2.3.1. Відповідно до пропозицій управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації пропонується здійснити розподіл нерозподілених 

видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, по 

загальному фонду обласного бюджету (погоджено постійною комісією обласної 

ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій від 07 травня 2021 року № 5 «Про погодження перерозподілу 

видатків обласного бюджету у 2021 рік»), а саме: 

зменшити нерозподілені видатки  на суму 823,5 тис грн; 

збільшити видатки на суму 823,5 тис грн комунальному некомерційному 

підприємству «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» для 

фінансового забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-

психіатричної експертизи. 

 

2.3.2. Відповідно до пропозицій управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації пропонується здійснити 

перерозподіл видатків, а саме: 

o зменшити видатки загального фонду на виконання місцевих заходів 

запланованих відповідно до обласної програми «Культура  Миколаївщини» на 

2021-2023 роки на суму 405,3 тис грн; 

o збільшити видатки загального фонду на суму 405,3 тис.грн. для 

забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівникам науково-методичного 

відділу дослідження об’єктів культурної спадщини Комунального закладу 

культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей», створеного у зв’зку з 

припиненням діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток культури в 

Миколаївській області  відповідно до рішення Миколаївської обласної ради 

від 16 березня 2021 року № 18 «Про припинення діяльності Державної інспекції 

по охороні пам’яток культури в Миколаївській області в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Комунального закладу культури 

«Миколаївський обласний краєзнавчий музей». 

 

2.4. Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2021 

№ 214 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесено зміни 

до назв доходів коду 22080400: 
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було: «Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності»; 

стало: «Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності». 

 

 

3. Пропонується до затвердження внесення змін до обсягів 

міжбюджетних трансфертів (додаток 4 до проєкту рішення), розподілу  витрат 

обласного бюджету на реалізацію обласних/регіональних програм (додаток 5 до 

проєкту рішення), зміни переліку об'єктів та заходів, за рахунок коштів 

обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 

(додаток 6 до проєкту рішення). 

 

 

4.  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

При підготовці проєкту рішення обласної ради застосовувалися: 

4.1. Бюджетний кодекс України; 

4.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 333 

«Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів»; 

4.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою      

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти»; 

4.3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року      

№ 356-р ―Деякі питання розподілу у 2021 році 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‖; 

4.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року 

№ 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій". 

4.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 585  

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України". 

 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження    

рішення. 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2021 рік» сприятиме упорядкуванню міжбюджетних 
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трансфертів, що надійшли від державного бюджету, виконанню заходів 

обласних програм, більш ефективному використання коштів обласного 

бюджету. 

 

6.  Розміщення проєкту рішення  «Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2021 рік». 

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2021 рік»  розміщено на сайті облдержадміністрації 

http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/   15 червня  2021 року. 

 

 

 

Директор департаменту  

фінансів облдержадміністрації                                                      Вадим  ІЩЕНКО 
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