










МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 29.11.2021 Миколаїв № брр р

Про розподіл субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територіальних 
громад Миколаївської області 
у 2021 році

Відповідно до статей 13, 17 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», рішень Миколаївської обласної ради від 13 грудня 2019 року 
№ 8 «Про затвердження Порядку надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територіальних громад Миколаївської області» (далі - Порядок), 
від 23 грудня 2020 року № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 
2021 рік» та від 16 березня 2021 року № 31 «Про внесення змін до обласного 
бюджету Миколаївської області на 2021 рік», враховуючи рекомендації 
постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 17 листопада 2021 року № 3, з 
метою сприяння територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем та 
створення умов для їх сталого розвитку:

1. Здійснити розподіл та перерозподіл субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам (КПКВКМБ 2719770) на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області 
у 2021 році згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації внести такі зміни до 
розпису обласного бюджету в установленому законодавством порядку:

1) зменшити видатки розвитку загального фонду обласного бюджету по 
головному розпоряднику коштів -  департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 2719770 «Інші
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субвенції з місцевого бюджету» (нерозподілені) на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад на суму 
920 662 гривні;

2) збільшити видатки загального фонду обласного бюджету на суму 
818 827 гривень по головних розпорядниках коштів:

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 2719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територіальних громад в сумі 773 662 гривні, в тому числі: видатки розвитку -  
590 000 гривень, видатки споживання -  183 662 гривні;

управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 
0717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» - 3 165 гривень - видатки споживання;

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 1017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» - 42 000 гривень - видатки споживання;

3) внести зміни до джерел фінансування обласного бюджету на 2021 рік, 
у тому числі за БКФБ 208400 та 602400 «Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» по загальному та 
спеціальному фондах у сумі 101 835 гривень;

4) збільшити видатки розвитку спеціального фонду обласного бюджету 
(бюджет розвитку) на суму 101 835 гривень по головних розпорядниках коштів:

управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 
071-7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» - 56 835 гривень;

управлінню молоді та спорту облдержадміністрації за КПКВКМБ 
1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» - 45 000 гривень.

3. Запропонувати замовникам реалізації заходів, що здійснюються за 
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад 
Миколаївської області у 2021 році:

1) забезпечити цільове та ефективне використання коштів, а також 
своєчасне виконання робіт з реалізації цих заходів;
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2) інформувати департамент економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації про використання коштів субвенції у строки, 
встановлені пунктом 11 Порядку.

4. Рекомендувати Головному управлінню Державної казначейської служби 
України у Миколаївській області:

1) здійснювати контроль за цільовим спрямуванням коштів субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області 
у 2021 році;

2) щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформувати
департамент економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації про обсяги перерахованої субвенції з обласного бюджету 
та касові видатки у розрізі місцевих бюджетів.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Марінова М.М.

Голова облдержадміністрації Віталій КІМ



Додаток
до розпорядження голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації

від 29.11.2021 № 600-р
Розподіл та перерозподіл

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 2719770) на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської

області у 2021 році

гривень

Код бюджету Найменування місцевого 
бюджету

Обсяг
субвенції

У тому числі
видатки
розвитку

видатки
споживання

ВСЬОГО 773 662,00 590 000,00 183 662,00

14502000000 Бюджет Бангганської міської 
територіальної громади 7 000,00 7 000,00

14505000000
Бюджет Воскресенської 
селищної територіальної 
громади

6 000,00 6 000,00

14549000000 Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади - - 60 000,00 60 000,00

14542000000
Бюджет Мішково- 
Погорілівської сільської 
територіальної громади

110 662,00 110 662,00

14552000000 Бюджет Первомайської міської 
територіальної громади 650 000,00 650 000,00

Директор департаменту економічно^ 
розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації

Олександр КОРОЛЬОВ


