
 

 

 
 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 13 грудня 2019 року Миколаїв № 5 

 
 

 

 

Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Миколаївській області на 

2019-2022 роки та розподіл субвенції  з обласного 

бюджету  місцевим бюджетам на співфінансування                           

впровадження проєктів-переможців  обласного   

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 2018 року на 2019 рік 

Тридцята  

 позачергова сесія  

 сьомого скликання                          

 

                                        

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з урахуванням Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки обласна рада 

  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

      1. Внести до Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській 

області на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 

2018 року № 17, зміни і доповнення, що додаються. 

 

       2. Здійснити перерозподіл видатків обласного бюджету на 2019 рік по 

головному розпоряднику коштів – Миколаївській обласній раді:  

 

    зменшити видатки за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради  (у разі її створення), міської, сільської 

рад» на суму 113 252 грн, у тому числі: 

        видатки споживання загального фонду  (комунальні послуги та 

енергоносії) - 113 252 гривні; 
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       зменшити видатки споживання загального фонду за КПКВКМБ 0119770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців 

обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 

2018 року (не розподілені) в сумі 23192 гривні; 

 

      збільшити обсяг субвенції за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року) на суму 

136 444  гривні. 

 

     3. Внести до рішення обласної ради від 18 вересня 2019 року № 2 «Про 

розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік» 

такі зміни: 

 

1) у пункті 1: 

в абзаці другому цифри і слова «3 976 808 гривень» замінити цифрами і 

словами «4 000 000 гривень»; 

в абзаці третьому цифри і слова «1 976 808 гривень» замінити цифрами і 

словами «2 000 000 гривень»; 

в абзаці п’ятому цифри і слова «3 976 808 гривень» замінити цифрами і 

словами «4 113 252 гривень»; 

в абзаці шостому цифри і слова «1 242 284 гривень» замінити цифрами і 

словами «1 233 935 гривень»; 

в абзаці сьомому цифри і слова «2 734 524 гривень» замінити цифрами і 

словами «2 879 317 гривень»; 

 

2) у пункті 2: 

в абзаці першому цифри і слова «3 976 808 гривень» замінити цифрами і 

словами «4 113 252 гривень»; 

в абзаці другому цифри і слова «1 242 284 гривень» замінити цифрами і 

словами «1 233 935 гривень»; 

в абзаці третьому цифри і слова «2 734 524 гривень» замінити цифрами і 

словами «2 879 317 гривень»; 

 

3) додаток до рішення обласної ради викласти у редакції, що додається 

(додаток). 

 

       4. Надати право обласній державній адміністрації внести відповідні зміни 

до розпису обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік. 
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      5. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок та умови надання субвенції 

з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження 

проєктів-переможців щорічного обласного конкурсу проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 

05 липня 2018 року № 15. 

 

       6. 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  



   Додаток 

                                до рішення обласної ради 

                   13 грудня 2019 року № 5 

 

РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ 

 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0119770) на співфінансування впровадження проєктів-

переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування  2018 року 

на 2019 рік 

    (грн) 

№ 

з/п 

Код 

бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці 

Обсяг субвенції 

на 2019 рік                  

(всього) 

У тому числі: 

видатки 

споживання 
видатки розвитку 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 14528000000 Бюджет Арбузинської селищної об'єднаної 

територіальної громади 

597765   597765 

2. 14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 200000 54012 145988 

3. 14202100000 Бюджет міста Вознесенська  90000 90000   

4. 14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 63100   63100 
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1 2 3 4 5 6 

5. 14520000000 Бюджет Дорошівської сільської об'єднаної 

територіальної громади 

50000 50000   

6. 14517000000 Бюджет Прибужанівської сільської об'єднаної 

територіальної громади 

414505 73727 340778 

7. 14311200000 Районний бюджет Вітовського району:  460500 156512 303988 

    Новомиколаївська сільська рада 250285 85573 164712 

    Білозірська сільська рада 210215 70939 139276 

8. 14502000000 Бюджет Баштанської міської об'єднаної 

територіальної громади 

82410 59740 22670 

9. 14302200000 Районний бюджет Баштанського району: 243793   243793 

    Баштанська районна рада 144793   144793 

    Інгульська сільська рада 99000   99000 

10. 14515000000 Бюджет Мостівської сільської об'єднаної 

територіальної громади 

270000 270000   

11. 14310200000 Районний бюджет Єланецького району: 300000   300000 

    Калинівська сільська рада 200000   200000 
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1 2 3 4 5 6 

    Маложенівська сільська рада 100000   100000 

12. 14316200000 Районний бюджет Новоодеського району: 397200 100000 297200 

    Бузька сільська рада 100000   100000 

    Гур'ївська сільська  рада 196200 100000 96200 

    Себинська сільська рада 51000   51000 

    Антонівська сільська рада 50000   50000 

13. 14524000000 Бюджет Володимирівської сільської об'єднаної 

територіальної громади 

100000 100000   

14. 14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району : 156000 76000 80000 

    Кривоозерська районна рада 156000 76000 80000 

15. 14317200000 Районний бюджет Очаківського району: 200000   200000 

    Кам'янська сільська рада 200000   200000 

16. 14318200000 Районний бюджет Первомайського району: 250000 203944 46056 

    Первомайська районна рада 250000 203944 46056 
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1 2 3 4 5 6 

17. 14319200000 Районний бюджет Снігурівського району:   237979   237979 

    Киселівська сільська рада 237979   237979 

    РАЗОМ: 4113252 1233935 2879317 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

13 грудня 2019 року № 5 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,  

що вносяться до Програми розвитку місцевого самоврядування  

у Миколаївській області на 2019-2022 роки 

 

1.  Викласти додаток 1 у такій редакції: 

 

П А С П О Р Т 

Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Миколаївській області на 2019-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) - Миколаївська обласна 

рада. 

2. Розробник Програми - Миколаївська обласна рада. 

3. Строк реалізації Програми: 2019-2022 роки. 

4. Етапи фінансування Програми: щороку. 

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

 (тис. гривень) 

У тому числі за роками 

(тис. грн)  

2019 2020 2021 2022 

Обласний бюджет 

 

 

 

Субвенція з обласного 

бюджету місцевим  

бюджетам на спів-

фінансування 

впровадження 

проєктів-переможців 

щорічного обласного 

конкурсу проєктів та 

програм розвитку 

місцевого 

самоврядування 

у межах 

реальних 

можливостей 

бюджету 

 

 

* 

 

 

 

4113,252 

* 

 

 

 

10 000 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

Субвенція з обласного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

у межах 

реальних 

можливостей 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

економічного 

розвитку 

територіальних 

громад Миколаївської 

області на виконання 

доручень виборців 

 

Місцеві бюджети  * * * * 

Інші кошти, залучені 

відповідно до чинного 

законодавства  

 * * * * 

Всього  * * * * 

 

Примітка. * Обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах 

наявного фінансового ресурсу місцевих бюджетів та надходжень з інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством, відповідно до запланованих 

заходів. 

 

2. Доповнити графу 2 «Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)» 

додатка 2 «Перелік завдань і заходів Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки після пункту 6 

новим пунктом 7, виклавши його у такій редакції: 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці 

1 2 3 4 5 

«7. Здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

територіальних 

громад 

Миколаївської 

області  

Надання субвенції 

з обласного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку 

територіальних  

громад 

Миколаївської 

області на 

виконання 

доручень виборців 

2019-2022 

роки 

Обласна рада 

» 
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