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

селищної ради на 2019рік”(червень)
                     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: 
        - клопотання начальника відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку,клопотання
ВОКМС, враховуючи висновок департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації по
результатам проведення перевірки рішення Воскресенської селищної ради Вітовського району від 25.05.2019
№  022-29/1487,листа  управління  державної  казначейської  служби  України  у  Вітовському  районі
Миколаївської області,розпорядження № 365-р від 5.05.2019, висновку засідання постійної комісії селищної
ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,бюджету,фінансів,  економічної
реформи підприємства, приватизації та власності, рішення Миколаївської облради №22 від 16травня 2019
«Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік», листа №2153/03-01/01-01.16
від 06.05.2019 «Про субвенції на Нову українську школу».

      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 доходної частини
загального фонду і  видаткової частини загального та спеціального фондів селищного бюджету.
            Пропонується:
        2.1.Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного  бюджету на
загальну суму 5 638 647гривень в т.ч.:
         -  по  КБКД  41033200 «Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад» на суму 2628300гривень.
          -  по КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 170000гривень.  
          - по КБКД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 292902гривні.  
          - по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
на суму 192636гривень.  
          - по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 2354809гривень.    
         2.2.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
         2.2.1. Збільшити планові показники загального фонду селищного бюджету
              - по КПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 792 867,59грн в т.ч.
видатків   по  КЕКВ 2210  на суму  103992,59  грн придбання матеріалів  для  косіння  трави  у  населених
пунктах 2292грн, придбання матеріалів для заміни електрокабелю електромережі в с.Калинівка 35691грн.,
придбання  кришок  люку  каналізаційного  бетону  для  закриття  сантехнічних  комунікацій  29999грн.,
придбання предметів та матеріалів 36010,59грн. (за рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ
2274) та КЕКВ 2240 на суму 688875грн. в т.ч. "Поточний ремонт  з облаштування зупиночних комплексів
тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана,83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області  (субвенція  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
реалізацію  мікропроектів  місцевого  розвитку)162739грн.,  співфінансування  з  селищного  бюджету  на
"Поточний  ремонт   з  облаштування  зупиночних  комплексів  тротуарною  плиткою  за  адресами:
вул.Баклана,83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію  мікропроектів  місцевого
розвитку, за рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274) 5033грн., "Поточний ремонт
комплексу по вул.Миру,4  в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської  області  (субвенція  з  обласного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку) 108055грн., співфінансування
з  селищного бюджету на  "Поточний ремонт  комплексу по  вул.Миру,4  в  с.Горохівка  Вітовського  району
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів



місцевого розвитку, за рахунок перерозподілу з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274) 3342грн., "Поточний ремонт
зупиночного  комплексу по  вул.Свободи  ріг  вул.Садова  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області  (субвенція  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  об"єднаних  територіальних  громад)  108055грн.,  співфінансування  з  селищного
бюджету  на  "Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.Свободи  ріг  вул.Садова  в  с.Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад, перерозподіл
видатків) 27290грн., "Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад) 108055грн., співфінансування з
селищного  бюджету  на  "Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.Баклана,1  в  с.Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад,  за рахунок
перерозподілу  видатків)  27290грн.,  "Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.Баклана,53   в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об"єднаних  територіальних  громад)
108055грн.,  співфінансування  з  селищного  бюджету  на"Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по
вул.Баклана,53  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об"єднаних
територіальних громад, за рахунок перерозподілу видатків) 27290грн., послуги з прибирання території (за
рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274) 3671грн.;
           - по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму 15000гривень КЕКВ 2620
міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету  районному  бюджету  на   утримання  закладів  охорони
здоров'я (безкоштовні рецепти) (за рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274);
              -по КПКВКМБ 0119800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів"  на  загальну  суму  16888грн.  в  т.ч.  КЕКВ  3220
міжбюджетний трансферт з селищного бюджету до обласного бюджету на співфінансування на придбання
музичних інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту (до субвенції з
місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова
українська  школа  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету)  6888грн.  ;  КЕКВ  2620
міжбюджений трансферт з селищного бюджету до державного бюджету у вигляді субвенції  (покращення
матеріально-технічного  стану  органів  казначейства  -противопожежні  заходи),  (за  рахунок  перерозподілу
видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274);
                 -по КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі)  на  загальну  суму  103425грн.  в  т.ч.:
КЕКВ2250  відрядження  для  підвищення  кваліфікації  вчителів  (субвенція  з  місцевого  бюджету  на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету) 13711грн., придбання матеріалів для Stem освіти (оснащення
Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ст засобами навчання з фізики) 43100грн. КЕКВ 2210, придбання матеріалів для
організації комп"ютеризованого робочого місця вчителя початкових класів 45414грн.КЕКВ 2210 ( а рахунок
залучення  залишку  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  станом  на
01.01.2019року); придбання цементу КЕКВ 2210  1200грн. (за  рахунок  перерозподілу  видатків  з  КТКВК
0611020 КЕКВ 2274);
        - по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на суму 3200гривень
КЕКВ  2240  здійснення  оплати  консультативних  послуг  з  навчання  спеціалістів  з  питань  проведення
публічних закупівель (за рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274);
     - по КПКВКМБ 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" на суму 9142гривень КЕКВ 2240
здійснення оплати послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (доставка учнів випускних
класів до місця здачі ЗНО (за рахунок перерозподілу видатків з КТКВК 0611020 КЕКВ 2274);
                2.2.2.Зменшити планові показники загального фонду селищного бюджету на загальну
суму 687 167,59гривень т.ч.:  
       - по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму 36010,59гривень КЕКВ 2620
міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету  районному  бюджету  на   надання  послуг  ДЮСШ
(перерозподіл видатків на КТКВК 0116030 КЕКВ 2210).
          -по  КПКВКМБ 0611020  "Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі) економія  коштів  по  споживанню
природного газу КЕКВ 2274 на суму 651157грн. (перерозподіл видатків).
       2.3.Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету 2019року: 
           2.3.1.Збільшивши планові показники спеціального фонду селищного бюджету на загальну суму
5714492 гривень 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"  КЕКВ 3110 придбання кондиціонерів (передача коштів із загального до бюджету
розвитку (спеціального фонду) за рахунок перерозподілу видатків).;
                 - по КПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 792  867,59грн в
т.ч.:КЕКВ  3142  "Реконструкцію  вуличного  освітлення  вул.Шаповаленка,  пров.Інгульський  (від  ТЛ-30)  в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об"єднаних  територіальних  громад  )
276148грн., "Реконструкцію  вуличного  освітлення  вул.Шаповаленка,  пров.Інгульський  (від  ТЛ-30)  в
с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ,
за  рахунок  перерозподілу  видатків)  30683грн., "Реконструкцію  вуличного  освітлення  вул.Миру,
вул.Панищівська,  пров.Карпа  Островерха  (від  ТП-922)  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області  (субвенція  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  об"єднаних  територіальних  громад  )408017грн., співфінансування  з  селищного
бюджету на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від
ТП-922)  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об"єднаних
територіальних  громад,  за  рахунок  перерозподілу  видатків  )  45335грн.; "Реконструкцію  вуличного
освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області
(субвенція  з  обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку  об"єднаних  територіальних  громад  )  560172грн., співфінансування  з  селищного  бюджету
на"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  об"єднаних  територіальних  громад,перерозподіл  видатків  )
62241грн.;
                         - по КПКВКМБ  0117362 "Виконання інвестиційних проектів в рамках формування
інфраструктури об»єднаних територіальних громад" на суму 2783799грн в т.ч КЕКВ 3132  "Капітальний
ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с.Пересадівка Вітовського
району  Миколаївської  області"  (субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури об"єднаних територіальних громад) 1435777грн., "Капітальний ремонт дороги (відновлення
елементів покриття) по вул. Соборна в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області"(субвенція з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об"єднаних  територіальних
громад)  1040635грн.;  "Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Жовтнева  в  с.Пересадівка
Вітовського  району  Миколаївської  області"(субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад) 151888грн., співфінансування з селищного
бюджету на "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева в с.Пересадівка Вітовського району
Миколаївської  області  (до  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури  об"єднаних  територіальних  громад)  148107грн.,  проведення  експертизи  проектної
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Жовтнева в с.Пересадівка
Вітовського  району  Миколаївської  області)  Передача  коштів  із  загального  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) за рахунок перерозподілу видатків 7392грн.;
                          - по КПКВКМБ 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»  КЕКВ  3132  "Капітальний  ремонт  покриття  парку
ім.С.Т.Шаповаленка,  вул.Свободи,с.Калинівка  (субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими) 158000грн.;
                           -по КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (  в  т.ч.  школою-дитячим садком,  інтернатом при школі)  на закупівлю дидактичних матеріалів
(субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська  школа за рахунок  відповідної  субвенції  з  державного бюджету)  КЕКВ 3110 66040грн.,
співфінансування  з  селищного бюджету  на  закупівлю  дидактичних  матеріалів  (до  субвенції  з  місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) 7338грн. (передача коштів із загального до бюджету
розвитку (спеціального фонду) за рахунок перерозподілу, придбання сучасних меблів(субвенція з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) 112885грн., співфінансування з селищного бюджету
на  придбання  сучасних  меблів(до  субвенції з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету 12543грн. (передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок
перерозподілу),  на  забезпечення належних  санітарно-гігієнічних  умов  у  приміщеннях  закладів  загальної
середньої  освіти  (субвенція  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що
утворився  на  початок  бюджетного  періоду)  КЕКВ  3132  292902грн.,  співфінансування  з  селищного
бюджету ,забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої
освіти (до субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду)  29291грн.(передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального



фонду)  за рахунок перерозподілу), "Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів  по  вул.Соборній,15  в  селі  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  (субвенція  з
обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
об"єднаних територіальних громад)  269901грн.,  співфінансування з селищного бюджету на "Капітальний
ремонт  підлоги  спортивної  зали  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.Соборній,15  в  селі  Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів  щодо  соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних  громад)  29989грн.
(передача  коштів  із  загального  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  за  рахунок  перерозподілу),
"Капітальний  ремонт  підсобних  приміщень  Калинівської  ЗОЩ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.Соборній,15  в  селі
Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад)245615грн.,
співфінансування з селищного бюджету на "Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОЩ І-
ІІІ ступенів по вул.Соборній,15 в селі Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з
обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
об"єднаних територіальних громад,перерозподіл видатків) 27290грн., КЕКВ 3110 придбання матеріалів для
Stem освіти (оснащення Воскресенської  ЗОШ І-ІІІ  ст засобами навчання з фізики) 152900грн. (Передача
коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)  за рахунок залучення залишку освітньої
субвенції  з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  станом  на  01.01.2019року)  152900грн.,  придбання
матеріалів для організації комп"ютеризованого робочого місця вчителя початкових класів(Передача коштів із
загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок залучення залишку освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019року) 87786грн.;
                   - по КПКВКМБ 0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»  КЕКВ  3110  придбання  жарової  шафи  для
Воскресенської  загальноосвітньої  школи,  вул.Горького,66,смт  Воскресенське  (субвенція  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій  між  місцевими)  3000грн., придбання  пральної  машини  для  Калинівського  дошкільного
навчального закладу "Сонечко", вул. Свободи, 109, с. Калинівка (субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  між
місцевими)3000грн., придбання пральної машини для Пересадівського дошкільного навачального закладу
"Колосок",  вул.  Михайла Грушевського,  144,  с.  Пересадівка  (субвенція  з  державного бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими)
3000грн., придбання холодильнику для Горохівського дошкільного навчального закладу "Вишенька", вул., 9
Травня, 15, с. Горохівка (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими)3000грн.
           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

          


