
Пояснювальна записка
до проекту рішення  селищної ради  „Про  внесення змін до бюджету Воскресенської

селищної ради на 2019рік”(березень)
                     1.Обґрунтування необхідності  підготовки проекту рішення.
              Проект рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенської
селищної  ради  на  2019рік”  розроблений  з  метою  покращення  соціально-економічного  стану
Воскресенської селищної ради, якісного виконання селищного бюджету, забезпечення бюджетних
установ  лімітними  призначеннями,  упорядкування  видатків  з  урахуванням  вимог  чинного
законодавства.
             При підготовці проекту рішення враховано необхідність фінансування невідкладних
проблем, які виникли в процесі виконання бюджету.
              Враховано: 
        - подання голови бюджетної комісії, лист Вітовського ЗМПО № 30 від 21.03.2019р.,
лист  Об'єднаного трудового  архіву №01-10/71  від  11.03.2019р.,  клопотання  начальника
відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку,  враховуючи  висновок
департаменту  фінансів  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  по  результатам
проведення  перевірки  рішення  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  від
26.03.2019 № 022-29/937.

      2.Мета і завдання підготовки проекту рішення                                      
            В зв’язку з  ефективним використанням наявного фінансового ресурсу, дотримання
збалансованості  доходів  і  видатків  селищного  бюджету  пропонується  збільшення   видаткової
частини загального та спеціального фондів селищного бюджету.
            Пропонується:
         2.1.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.1.1.Збільшивши планові показники загального фонду селищного бюджету на загальну
суму 1 620 916гривень т.ч.:  
                      - по КПКВКМБ  0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення)  міської,  селищної,  сільської  рад"  на  суму  35  040гривень  КЕКВ  2210  придбання
світильників світлодіодних (4шт) 6800грн., придбання металопластикових дверей (2шт.) 11900грн.,
придбання металопластикових дверей (1шт.) 8090грн., придбання замків дверних (3шт.) 4650грн.,
придбання ручок дверних (3шт.) 2550грн., придбання петель дверних (3шт.) 1050грн., за рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
                   - по КПКВКМБ 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення" на суму 5 400гривень КЕКВ 2210 здійснення передплати на районну газету "Вісник
Жовтневщини" на ІІ  квартал  2019 року для пільгової  категорії  населення (150 екземплярів), за
рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
                 - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 8
250гривень  КЕКВ  2210 придбання  лічильників  електричних  однофазних  МТХ-10  (3шт.), за
рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
                   -  по КПКВКМБ 0119770«Інші субвенції  з місцевого бюджету»  на суму 1  260
456гривень в т.ч. КЕКВ 2620 утримання закладів охорони здоров"я первинної медико-санітарної
допомоги  -"поточний  ремонт  приміщень  (кабінет  щеплення  та  кабінет  сімейного  лікаря)
амбулаторії  загальної   практики  сімейної  медицини  смт.Воскресенське,  Вітовського  району,
Миколаївської  області"  196644грн., утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-
санітарної  допомоги -"поточний  ремонт  приміщень  ІІ  поверху (коридор  та  фізіотерапевтичний
кабінет)  амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"  199663грн.,  утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-
санітарної  допомоги  ("придбання  світильників  для  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини с.Калинівка  Вітовського району Миколаївської  області"(  в  кількості-10шт))  4900грн.,
утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної  допомоги  -"придбання
металопластикових дверей для амбулаторії загальної практики   сімейної медицини с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської  області" (в кількості  7,1м.кв.)  19028грн., утримання закладів
охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної  допомоги  -"придбання  дверей  дерев"яних  для



амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області"  (в  кількості  4шт.)  10240грн., утримання  закладів охорони  здоров"я  первинної  медико-
санітарної  допомоги  -"придбання  металопластикових  дверей  (2050*850мм)  для  амбулаторіїї
загальної практики сімейної медицини с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області" (в
кількості  6шт.)  29892грн.,  утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної
допомоги  -"придбання  металопластикових  дверей  (2070*1160мм)  для  амбулаторії  загальної
практики сімейної медицини с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області" (в кількості 1
шт.)  5108грн.,  утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної  допомоги
-придбання  обладнання  для  амбулаторій  Воскресенської  ОТГ  42555грн., утримання  закладів
охорони здоров"я первинної медико-санітарної допомоги -придбання меблі  для Воскресенської
амбулаторїї ЗПСМ  20007грн., утримання закладів охорони здоров"я первинної медико-санітарної
допомоги -надбавка лікарям 25% від посадового окладу 19684грн., КЕКВ 3220 утримання закладів
охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної  допомоги  -  придбання  аналізатора
гематологического  автоматичного  (3шт.)  450000грн., надання  послуг  загону  МПО  -заробітна
плата,нарахування,  бензин,  вугілля,  обов"язкове  страхування  261735грн., на  надання  послуг
об"єднаному трудовому архіву - вологове прибирання архівосховищ 1000грн., за рахунок вільного
залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
              - по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 223 429гривень в т.ч. :
КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів для ДНЗ "Вишенька" ст.Горохівка (відкриття другої
групи)  в  т.ч.:  тумба  кухонна  2шт. 3120грн.,  мийка  кухонна  1шт. 395грн.,  тумба  кухонна  1шт.
1092грн., ліжко двоярусне 8шт. 20384грн., шафа для одягу 2шт. 6240грн., матрац 16шт. 2160грн.,
подушка  16  шт.  1108,80грн.,  рушник  46шт.  1840грн.,  комплект  постільної  білизни  16шт.
5489грн.,костюм кухонний 1шт. 280,20грн.,халат медичний 1шт. 240грн., КЕКВ 2240 на загальну
суму  181080грн.  в  т.ч.  погодження  проектно-технічної  документації  на  відповідність  виданим
технічним  умовам  на  "Реконструкцію  системи  газопостачання  ДНЗ  "Колосок"
с.Пересадівка,"Вишенька с.Горохівка", "Сонечко" с.Калинівка 550грн., оплату поточного  ремонту
бесідки   ЗДО  "Сонечко",  с.Калинівка,Вітовського  р-ну,  Миколаївської  обл."  13591грн., оплату
послуг  лабораторних  досліджень  з  проведення  бактеріологічних  аналізів  (кишкова  група  та
стафілокок) працівників  ДНЗ 2439грн., поточний ремонт тротуарної доріжки ДНЗ "Вишенька" в
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської  області  164500грн.,  за  рахунок вільного залишку
бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
           -  по  КПКВКМБ  0611020  "Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" на суму 70 639гривень в т.ч. КЕКВ 2210 придбання
предметів та матеріалів для  Пересадівської ЗОШ (електролампа 15шт.900грн.,стіл 4шт. 14600грн.;
для  Калинівської  ЗОШ  (знак  безпеки  ПВ  на  металокомпозиті  -2шт.900грн.,  розетка  двійна
6шт.312грн..,  вимикач  5шт.180грн.,електрокабель  405грн.,  розетка  6шт.240грн.);  для
Воскресенської ЗОШ (цемент 15шт. 1005грн., сетка рабиця 1шт.305грн.,метал  труба 18м 1296грн.,
єлектроди 65грн.,профнастил 150грн., краска грунт 47грн., краска алкідна 51грн., замок навісний
45грн.,світильник 8шт 1630,24грн.,  кабель 353,66грн.,короб 145,50грн.,  дюбель потай 83,36грн.,
вимикач  4шт.  140,24грн.), за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2019року; КЕКВ 2240 на загальну суму 47785грн. в т.ч.: оплату послуг по Воскресенській
ЗОШ  заміна  картриджа  системи  очистки  води  2шт.  879грн.,  заміна  картриджа  спіненого
поліпропілену  2шт.  398грн.,  виїзд  майстра  на  об"єкт  400грн., наданню  інформаційно-
консультативних послуг у сфері закупівель по Воскресенській ЗОШ 7000грн., по Пересадівській

ЗОШ 200грн.,  оплату послуг  лабораторних досліджень з  проведення бактеріологічних аналізів
(кишкова група та стафілокок) працівників  ЗОШ, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів
станом  на  01.01.2019року;  поточний  ремонт  опалення  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Вітовського  району  Миколаївської  області  30270грн.  за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних
коштів  станом  на  01.01.2019року,  3537грн.  за  рахунок   додаткової  дотації  станом  на
01.01.2019року;
             - по КПКВКМБ 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на суму
6 295гривень  в  т.ч.  КЕКВ 2210 оплату за  підписку періодичних  видань  6207грн.,  КЕКВ 2240
оплати  послуг  з  приймання  передплати  періодичних  видань  (7  комплектів)  88грн., за  рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;
            - по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері освіти" на суму
11 407гривень.в т.ч.: КЕКВ 2210 оплату за підписку періодичних видань 11344грн., КЕКВ 2240



оплати  послуг  з  приймання  передплати  періодичних  видань  (5  комплектів)  63грн., за  рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.               
       2.2.Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.2.1.Збільшивши планові показники спеціального фонду селищного бюджету на загальну
суму 299770гривень т.ч.:  
               - по КПКВКМБ  0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства",  КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт  водонапірної  башти "Рожновського" в
смт.Воскресенське,  по  вул.  Пушкіна  Вітовського  району  Миколаївської  області",  за
рахунок передачи коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.     
           3.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання
3.1. «Бюджетний кодекс України».
3.2. «Закон України про державний бюджет України на 2019 рік».
3.3. «Закон України про місцеве самоврядування».
           4.Прогноз соціально – економічних наслідків затвердження рішення
             Прийняття проекту рішення „Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної
ради  на  2019  рік  ”  дозволить  забезпечити  збалансованість  та  якісне  виконання   селищного
бюджету, вчасне і цільове використання коштів селищного бюджету.
 
Селищний голова                                                                          О.ШАПОВАЛОВ

          


