Проект

Про внесення змін до обласного
бюджету Миколаївської області на
2017 рік

Чотирнадцята сесія
сьомого скликання

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 78 та пункту 33 розділу VI
"Прикінцевих та перехідних положень"
Бюджетного кодексу України,
заслухавши
інформацію
директора
департаменту
фінансів
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію директора департаменту фінансів
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік.
2. Внести зміни до дохідної частини спеціального фонду обласного
бюджету:
2.1. Відповідно до пункту 33 розділу VI "Прикінцевих та перехідних
положень" Бюджетного кодексу України затвердити надходження
(КБКД 19020000) для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених
пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного
кодексу України, в сумі 448 000,0 тис.гривень (додаток 1).
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3. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду обласного
бюджету (додаток 2).
3.1. Збільшити видатки із спеціального фонду обласного бюджету по
головному розпоряднику коштів:
3.1.1.

Управлінню інфраструктури
облдержадміністрації
у тому числі:
КПКВКМБ 5116680 "Здійснення
заходів в рамках проведення
експерименту з розвитку
автомобільних доріг загального
користування в усіх областях та
м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві"

- на

448 000,0 тис.грн.

4. Внести зміни до видаткової частини бюджету розвитку спеціального
фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, які визначено
додатками 3, 13 рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік"
(додаток 2).
4.1. Зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного
бюджету:
4.1.1.
Управлінню капітального
будівництва облдержадміністрації
- на
4500,0 тис.грн.,
у тому числі:
КПКВКМБ 4710170 "Організаційне,
інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної
ради, районної у містi ради (у разі її
створення), міської, селищної,
сільської рад"
- на
4500,0 тис.грн.
4.2. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного
бюджету:
4.2.1.
Управлінню інфраструктури
облдержадміністрації
- на
2100,0 тис.грн.,
у тому числі:
КПКВКМБ 5116650 "Утримання та
розвиток інфраструктури доріг"
- на
2100,0 тис.грн.

4.2.2.

4.2.3.
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Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
у тому числі:
КПКВКМБ 1516320 "Надання
допомоги у вирішенні житлових
питань"
КПКВКМБ 1516324 " Будівництво та
придбання житла для окремих
категорій населення"
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду,
у тому числі:
за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні
програми", із них:
КПКВКМБ 1011225 "Придбання в
установленому порядку автобусів для
поповнення та оновлення парку
шкільних автобусів для сільської
місцевості"

- на

2400,0 тис.грн.,

- на

2400,0 тис.грн.

- на

2400,0 тис.грн.

- на

528,0 тис.грн.,

- на

528,0 тис.грн.,

- на

528,0 тис.грн.

- на

528,0 тис.грн.

5. Внести зміни до додатку 2, 3 рішення обласної ради від 27 квітня
2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2017 рік" по головному розпоряднику коштів - департаменту освіти і
науки облдержадміністрації за КПКВКМБ 1018802 "Субвенція з обласного
бюджету місцевим бюджетам на оновлення матеріально – технічної бази та
упровадження
енергозберігаючих
технологій
в
опорних
школах
(нерозподілена)" та викласти у новій редакції:
КПКВКМБ 1018802 "Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на оновлення матеріально – технічної бази та упровадження енергозберігаючих
технологій в опорних школах. Надання фінансової підтримки загальноосвітнім
навчальним закладам області, які беруть участь у пілотних проектах, як новий
освітній простір, нова українська школа (нерозподілена)".
6. Внести зміни до додатку 16 рішення обласної ради від 27 квітня
2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2017 рік" по головному розпоряднику коштів - департаменту освіти і
науки облдержадміністрації за КПКВКМБ 1018802 назву заходу "на оновлення
матеріально - технічної бази сучасними засобами навчання, кабінетами
прородничо - математичного циклу, комп`ютерними комплексами та
мультимедійним обладнанням (субвенція з обласного бюджету місцевим
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бюджетам на оновлення матеріально – технічної бази та упровадження
енергозберігаючих технологій в опорних школах (нерозподілена)" викласти у
новій редакції:
КПКВКМБ 1018802 "на оновлення матеріально - технічної бази
сучасними засобами навчання, кабінетами прородничо - математичного циклу,
комп`ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням. Надання
фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним закладам області, які
беруть участь у пілотних проектах, як новий освітній простір, нова українська
школа (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на оновлення
матеріально – технічної бази та упровадження енергозберігаючих технологій в
опорних школах. Надання фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним
закладам області, які беруть участь у пілотних проектах, як новий освітній
простір, нова українська школа (нерозподілена)".
7. Змінити назву об’єктів, видатки на які 2017 року будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку, по головному розпоряднику коштів –
управлінню капітального будівництва облдержадміністрації, які визначено
додатком 13 рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про внесення
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік":
з

"Реконструкція
Миколаївської
загальноосвітньої
школиінтернату № 3 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по
вул. 1 Слобідська, 74, м.Миколаїв (І черга) (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення
експертизи)"

на

"Реконструкція
Миколаївської
загальноосвітньої
школиінтернату № 3 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по
вул. 1 Слобідська, 74, м.Миколаїв (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)";

з

"Реконструкція виробничого корпусу Рацинської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату Вознесенського району
Миколаївської обласної ради, по вул. Учительська, 6 с.Рацинська
Дача Вознесенського району Миколаївської області"

на

"Реконструкція виробничого корпусу Рацинської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату Вознесенського району
Миколаївської обласної ради, по вул. Учительська, 6 у
с.Рацинська Дача Вознесенського району Миколаївської області
(в тому числі коригування проектно-кошторисної документації
та проведення експертизи)";

з

"Реконструкція котельні Володимирівської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІ ступенів Миколаївської обласної ради "
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на

"Технічне
переоснащення
котельні
Володимирівської
загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІ ст. Казанківського
району Миколаївської області, вул. 50 років Жовтня № 1";

з

"Реконструкція обласного протитуберкульозного диспансеру по
вул.Веселинівська, 4 у с.Надбузьке Миколаївського району
(в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи)"

на

"Реконструкція Миколаївського обласного протитуберкульозного
диспансеру по вул. Веселинівській, 4 у с. Надбузьке
Миколаївського району (в тому числі коригування проектнокошторисної документації та проведення експертизи)";

з

"Реконструкція
покрівлі
будівлі
клініко-токсикологічної
діагностичної лабораторії по вул. 2-а Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві"

на

"Реконструкція
покрівлі
будівлі
клініко-токсилогічної
діагностичної лабораторії по вул.2 Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві";

з

"Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку
тепла 1-го відділення Миколаївського обласного наркологічного
диспансера по вул.2-а Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві"

на

"Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку
тепла 1-го відділення Миколаївського обласного наркологічного
диспансера по вул.2 Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві";

з

"Реконструкція обласного Будинку дитини по вул. Бутоми, 7б, м.
Миколаїв"

на

"Реконструкція обласного будинку дитини по вул. Бутоми, 7б, м.
Миколаїв (в тому числі коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи)";

з

"Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна по
вул.Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація) "

на

"Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна по
вул.Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація). Будівля
громадського призначення (в тому числі коригування проектнокошторисної документації та проведення експертизи)";

з
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"Реконструкція Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів с. Антонівка Новоодеського району"

на

"Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів в
с. Антонівка Новоодеського району";

з

"Реконструкція котельні та теплових мереж з впровадженням
енергозберігаючих
технологій
Лисогірської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Первомайського району (в
тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)"

на

"Реконструкція котельні та теплових мереж з впровадженням
енергозберігаючих
технологій
Лисогірської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Первомайського району
Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)";

з

"Будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих
технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Снігурівського району (в тому числі виготовлення
проектно – кошторисної документації)"

на

"Будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих
технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Снігурівського району Миколаївської області (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації)".

8. Змінити назву об’єктів, видатки на які 2017 року будуть проводитися
за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього
природного середовища, по головному розпоряднику коштів – управлінню
капітального будівництва облдержадміністрації, які визначено додатком 14
рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік":
з

"Реконструкція каналізаційно-насосної станції Миколаївської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 I-ІІІ ступенів
Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95"

на

"Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської
загальноосвітньої школи інтернату I-ІІІ ступенів № 6
Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві";

з

"Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних
вод з використанням очисних споруд типу "Biotal" за адресою:
Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42"
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на

"Реконструкція системи водоочистки каналізаційних стічних вод
з використанням очисних споруд типу "BIOTAL" за адресою:
Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42";

з

"Реконструкція споруд очищення стічних вод смт Березанка
Березанського району Миколаївської області"

на

"Реконструкція споруд очищення стічних вод смт.Березанка
Миколаївської області".

9. Затвердити зміни обсягу видатків спеціального фонду обласного
бюджету в сумі 448 528,0 тис.гривень,
бюджету розвитку в сумі
528,0 тис.гривень (додаток 2).
10. Затвердити зміни на реалізацію регіональних галузевих програм по
видатках спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 452 500,0 тис.гривень
(додаток 3).
11. Внести зміни до джерел фінансування загального фонду обласного
бюджету:
залучити вільний залишок бюджетних коштів на початок року
(БКФБ 208100) у сумі 528,0 тис. гривень,
у тому числі за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі
528,0 тис. гривень;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 528,0 тис. гривень,
у тому числі за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі
528,0 тис. гривень;
12. Збільшити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету на суму
528,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 528,0 тис. гривень,
у тому числі за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі
528,0 тис. гривень;
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13. Додатки 1-3

до цього рішення є його невід’ємною частиною.

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

Голова обласної ради

В.В. Москаленко
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Додаток 1
до рішення обласної ради

Зміни до доходів обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

Код

Найменування згідно
з класифікацією
доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

3

4

(тис.грн.)
Спеціальний фонд
в т.ч.
бюджет
Всього
розвитку

1
2
10000000 Податкові

448 000,000

448 000,000

надходження
19000000 Інші податки та збори

448 000,000

448 000,000

для 448 000,000

448 000,000

19020000 Надходження

фінансового
забезпечення реалізації
заходів,
визначених
пунктом 33 розділу VI
"Прикінцеві
та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України
19020200 Кошти,
отримані 448 000,000
місцевими бюджетами
з державного бюджету
Всього доходів

Директор департаменту
фінансів
облдержадміністрації

448 000,000

5

448 000,000

448 000,000

В.П.Іщенко
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Додаток 2
до рішення обласної ради

Зміни до видатків обласного бюджету на 2017 рік
(тис. грн.)
Видатки загального фонду

Код
програмної
класифікації
Код
видатків та ТПКВКМБ /
кредитуван- ТКВКБМС
ня місцевих
бюджетів

1

2

Код
ФКВКБ

3

1000000

1010000

1011220

1220

0990

1011225

1225

0990

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця,
бюджетної
програми або
напряму видатків
згідно з типовою
відомчою/
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

4
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації
Інші освітні
програми
Придбання
в
установленому
порядку
автобусів
для
поповнення
та
оновлення парку
шкільних
автобуів
для
сільської
місцевості
з них за рахунок
залишку
освітньої
субвенції:

Видатки спеціального фонду

з них:

Всього

видатки
споживання

5

6

з них:

оплата
праці

комуналь-ні
послуги та
енерго-носії

видат
ки
розви
тку

Всього

7

8

9

10

Видат-ки
споживання

11

опла- комунальні
та
послуги та
праці енергоносії

12

13

з них:

видатки
розвитку

14

Разом
бюджет
розвитку

15

16

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

528,000

0,000

0,000

0,000

0,000

528,000

528,000

528,000
528,000

0,000

0,000

0,000

528,000

528,000
528,000

528,000

528,000
528,000

528,000
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Разом:

1500000

1510000

1516320

6320

1516324

6324

1060

4700000

4710000

4710170

0170

0111

0,000

Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
Надання
допомоги
у
вирішенні
житлових питань
Будівництво та
придбання житла
для
окремих
категорій
населення
Разом:

Управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації
Управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації
Організаційне,
інформаційноаналітичне
та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
обласної
ради,
районної
ради,
районної у містi

0,000

0,000

0,000

0,000

528,000

0,000

0,000

0,000

528,000

528,000

528,000

2400,000

0,000

0,000

0,000

2400,000

2400,000

2400,000

2400,000

0,000

0,000

0,000

2400,000

2400,000

2400,000

2400,000

2400,000

2400,000

2400,000

0,000

0,000

-4500,000

0,000

-4500,000

-4500,000

-4500,000

12
ради (у разі її
створення),
міської, селищної,
сільської рад

Разом:

5100000

5110000

5116650

6650

0456

5116680

6680

0456

Управління
інфраструктури
облдержадміністрації
Управління
інфраструктури
облдержадміністрації
Утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг
Здійснення
заходів в рамках
проведення
експерименту
з
розвитку
автомобільних
доріг загального
користування
в
усіх областях та
м.Києві, а також
дорожньої
інфраструктури у
м.Києві
Разом:

Всього:

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -4500,000

-4500,000

-4500,000

-4500,000

0,000

0,000

2100,000

0,000

2100,000

2100,000

448000,000 448000,000

0,000

2100,000

448000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 450100,000 448000,000 0,00
0

0,000 2100,000

2100,000

450100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 448528,000 448000,000 0,00
0

0,000 528,000

528,000

448528,000

В.П.Іщенко

Додаток 3
до рішення обласної ради
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за
рахунок коштів
обласного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС

Код
ФКВКБ

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування
місцевої
(регіональної)
програми/заходу

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
загальний і
спеціальний
фонди

Обласні програми:
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

1500000
1510000

1513202

3202

1030 Надання

фінансової
підтримки
громадським
організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких
має
соціальну
спрямованість

Комплексна
програма
соціального
захисту
населення
"Турбота" :
- фінансова
підтримка
громадських
організацій, в
т.ч:
Миколаївської
обласної спілки
воїнів
інтернаціоналі
стів та запасу
Миколаївської
обласна
асоціація
ветеранів
Афганістану
та АТО

1516324

6324

1060 Будівництво та придбання

житла
для
окремих
категорій населення
із них:

- забезпечення
житлом
окремих
категорій
громадян

2 400,000

2 400,000

0,000

-153,000

-153,000

153,000

153,000

2400,000

2 400,000

2400,000

2 400,000
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Разом:
Управління
інфраструктури
облдержадміністрації
Управління
інфраструктури
облдержадміністрації

5100000

5110000

5116650

6650

0456 Утримання та розвиток

5116680

6680

0456 Здійснення заходів в рамках

інфраструктури доріг

проведення експеременту з
розвитку
автомобільних
доріг
загального
користування
в
усіх
областях та м.Києві, а також
дорожньої інфраструктури у
м.Києві

2 400,000

Програма
розвитку
автомобільних
доріг
загального
користування
Миколаївсько
ї області на
2016-2018
роки:
- утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг
(придбання
габаритновагових
комплексів)
здійснення
заходів
в
рамках
проведення
експеременту з
розвитку
автомобільних
доріг
загального
користування в
усіх областях
та м.Києві, а
також
дорожньої
інфраструктури
у м.Києві

450 100,000

2 100,000

448 000,000

2400,000

450 100,000

2 100,000

448 000,000

Разом:

450 100,000 450 100,000

Всього:

452 500,000 452 500,000

Директор департаменту
облдержадміністрації

В.П.Іщенко

