
УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ  
 
 

03 грудня 2018 року №  35-1.1 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Про внесення змін до рішення ХVI сесії обласної ради  
VII скликання від 22 грудня 2017 року № 679  
«Про обласний бюджет на 2018 рік»   
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», розглянувши лист Херсонської обласної державної адміністрації від 
16 листопада 2018 року № 15-8346/0/18/312 «Про надання проектів рішень 
обласної ради», враховуючи службову записку управління з питань аналізу 
бюджету та регіональних програм виконавчого апарату обласної ради, постійна 
комісія 

 
дійшла висновку: 

 
 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради ХVI сесії VII скликання від 22 грудня 2017 року № 679 «Про обласний 
бюджет на 2018 рік» (зі змінами) згідно з додатком, що додається. 
  

рекомендує: 
 
Голові Херсонської обласної ради внести на чергову сесію доопрацьований 

проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради ХVI сесії VII 
скликання від 22 грудня 2017 року № 679 «Про обласний бюджет на 2018 рік». 
 
 
Голова постійної комісії                                                                П.ФІЛІПЧУК 
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Управління з питань фізичної культури та спорту 
Херсонської обласної державної адміністрації 865,6 Управління з питань фізичної культури та спорту 

Херсонської обласної державної адміністрації 2 697,9

КЗ "Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа "Динамо" ХОР:
Економія по заробітній платі з нарахуваннями, за рахунок 
вакансій до серпня 2018 року

101,9 Програма щодо запровадження обласних стипендій 1 009,3

ГО "Херсонська обласна організація Фізкультурно-
спортивного товариства "Динамо" України"
Економія видатків у зв'язку з непроведенням фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону

58,6

КУ "Херсонський обласний центр фізичного здоровя 
населення "Спорт для всіх" ХОР
Проведення урочистої церемонії відзначення найкращих 
спортсменів та тренерів Херсонщини за підсумками 
спортивного сезону 2018 року "Спортивне сузір'я 
Херсонщини" та урочисте нагородження переможців

58,6

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з футболу "Кристал"
Економія по поточному ремонту

20,1

Дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів 
спорту
Оплата енергоносіїв у зв'язку з підготовкою спортсменів 
до участі у Всеукраїнських змаганнях хокею з шайбою та 
збільшенням кількості тренувань

230,0

Економія коштів, що виникла у зв'язку з невикористанням 
коштів по КЗ "Палац спорту" ХОР 144,5 Фінансова підтримка КП "Обласний центр хокею" ХОР 1 400,0

Економія виплати заробітної плати спортсменам-
інструкторам обласної штатної спортивної команди 
резервного спорту

58,5

Власні доходи обласного бюджету Власні доходи обласного бюджету

Додаток

Зменшення Збільшення
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Зменшення Збільшення

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
Економія коштів по енергоносіях у зв'язку з теплими 
погодними умовами

41,0

Дитячо-юнацька спортивна школа із веслувальних 
видів спорту:
Економія коштів по енергоносіях у зв'язку з теплими 
погодними умовами

23,1

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з футболу "Кристал":
Економія коштів по енергоносіях у зв'язку з теплими 
погодними умовами - 2,550 тис.грн

2,6

Дитячо-юнацька спортивна школа №2:
Економія коштів по енергоносіях у зв'язку з теплими 
погодними умовами

10,4

Дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів 
спорту:
Економія коштів по нарахуванням на заробітну плату - 5,0 
тис.грн та поточному ремонту спортивної споруди з 
льодовим покриттям - 400,0 тис.грн

405,0

Всього по власних коштах 865,6 Всього по власних коштах 2 697,9
Всього по ГРК 29 297,0 Всього по ГРК 33 372,0
в тому числі за рахунок перерозподілу 29 297,0 в тому числі за рахунок перерозподілу 29 297,0
                                          збільшення доходів                                           збільшення доходів 4 075,0


