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

селищної ради на 2019рік”(лютий)
                     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 ВОКМС, висновку засідання постійної комісії селищної ради з питань
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,
економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та  власності  від  04.12.2019 ,  подання
головного  бухгалтера,   клопотання  начальника  відділу  ЖКГ,  листа  КП  ВРМЦПМСД
Вітовської  районної  ради  від  12.02.2019,листа  департаменту  фінансів  Миколаївської
облдержадміністрації «Про надання повідомлення» від 15.02.2019 № 06.2-09/1/989.

      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 селищного бюджету та видаткової  частини загального і  спеціального
фонду селищного бюджету; за рахунок вільного залишку бюджетних коштів,за рахунок залишку
освітньої субвенції, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих, перерозподілу видатків.
            Пропонується:
          2.1.Внести зміни у доходну частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.1.1. Збільшити доходну частини загального фонду селищного бюджету по КБКД 41034500
«Субвенція  з  державного бюджету місцевим бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» на  суму  474 000гривень.
        2.2.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.2.1.Збільшивши планові показники загального фонду селищного бюджету на загальну суму
751 760гривень в 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  52 782 в т.ч. КЕКВ 2210 придбання предметів
та  матеріалів  (телефонний  апарат,  ДБЖ,  флеш-пам"ять,  фарба),  придбання  карток  первинного
обліку  (для  поновлення  бази  даних  призовників  і  військовозобов"язаних  (2000шт.), придбання
маркових конвертів (100шт.), придбання запасних частин на легковий автомобіль 41 650гривен.;
КЕКВ 2240 оплату робіт по заміні деталей на легковий автомобіль, оплату за повірку лічильників
активної  та  реактивної  електричної  енергії  трифазні  електронні  багатотарифні  класів  точності
(1шт.)  в  адмінприміщенні  с.Калинівка  5 532гривни;  КЕКВ  2272 оплату  за  постачання  води  в
адмінприміщення  с.Калинівка  (20м3*10місяців*16,50грн.)  норма  1,17  м3  на  1  працівника
3 300гривень;  КЕКВ  2800 сплату  податку  на  нерухоме  майно  відмінне  від  земельної  ділянки
2 300гривень (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
             - по КПКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» на
суму  2 500гривень  КЕКВ  2210  придбання   комплектів  нагород  до  30-річчя  виводу  військ  з
Афганістану  (25  комплектів)  (за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2019року);
             - по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів  і  осіб  з  інвалідністю,  діяльність  яких  має  соціальну  спрямованість"  на  суму



1 000гривень  КЕКВ 2210 придбання канцелярських товарів на потреби ветеранської організації
(за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
      - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  на суму 5 699гривень
КЕКВ 2210 придбання  драбини  розкладної  алюмінієвої  для  господарських  потреб (за  рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
       - по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму 103 250гривень КЕКВ
2620  міжбюджетний трансферт з селищного бюджету районному бюджету на утримання закладів
охорони здоров"я первинної медико-санітарної допомоги (відшкодування безкоштовних рецептів)
(за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року 95 250гривень та  за
рахунок  перерозподілу  видатків  з  КПКВКМБ  0110150  КЕКВ  2210-2 832гривень,.  КЕКВ  2250
5 168гривень);
      - по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах,селах,об"єднаних  територіальних  громадах"  на  суму  30  000гривень  КЕКВ  2210
придбання  бензину  для  легкового  автомобіля  (100л  *10місяців*30грн.)  (за  рахунок  вільного
залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
      - по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»" на суму 44 542гривень в т.ч.:КЕКВ
2210   придбання  металопластикових  дверей  для  ДНЗ  "Сонечко"  с.Калинівка,  придбання
профнастилу  та  саморізів  дахових  для  ДНЗ  "Сонечко"  с.Калинівка  25 051гривня;  КЕКВ  2275
оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів з ДНЗ 19 491гривня (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  311  721гривень  в  т.ч.:  КЕКВ  2210    придбання
металопластикових дверей для Пересадівської ЗОШ 12 360гривень; придбання дошок аудиторних
17шт.  (ПЗОШ  10шт*3100=31000грн;  КЗОШ  4шт*3100=12400грн.;  ВЗОШ  3шт*3100=9300грн.),
придбання  комплектів  учнівських  одномісних  (парта,стілець)  150комп.(  ПЗОШ
50*1300=65000грн.;  КЗОШ 50*1300=65000грн.;  ВЗОШ 50*1300=65000грн.);  КЕКВ 2240 оплату
послуг  з  отримання,  комплектування,  збереження  підручників  і  учбово-методичної  літератури
7 100гривень;  КЕКВ  2275  оплату  послуг  по  вивезенню  твердих  побутових  відходів  з  ЗОШ
20 741гривень (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року); ; КЕКВ
2210  придбання  дошок  аудиторних  17шт.  (ПЗОШ  10шт*3100=31000грн;  КЗОШ
4шт*3100=12400грн.; ВЗОШ 3шт*3100=9300грн.), придбання комплектів учнівських одномісних
(парта,стілець)  150комп.(  ПЗОШ  50*1300=65000грн.;  КЗОШ  50*1300=65000грн.;  ВЗОШ
50*1300=65000грн.)  (за  рахунок  залишку  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам станом на 01.01.2019року);
      - по КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти" на суму 4 000гривень КЕКВ
2240  оплати послуг з підвезення школярів на змагання (за рахунок вільного залишку бюджетних
коштів станом на 01.01.2019року);
      - по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек" на суму 5 859гривень  КЕКВ 
2210  придбання предметів та матеріалів для бібліотек ( інвентарні та сумарні книги, формуляри, 
щоденник роботи бібліотек, штампи, журнали) (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 
станом на 01.01.2019року);
-  по  КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  клубів,центрів
дозвілля  та  інших клубних  закладів" на суму  190 407гривень в  т.ч.:  КЕКВ 2210   придбання
предметів та  матеріалів для Воскресенського будинку культури  (гофротруба,  патрон стельовий,
вимикач,  світильник,  лампа,  бокс,  авт.вим,розетка)  625гривень;  КЕКВ 2240 Поточного ремонту
покрівлі  Будинку  культури  в  смт.Воскресенське  Вітовсього  району  Миколаївської  області
188 294гривні;  КЕКВ  2275  оплату  послуг  по  вивезенню  твердих  побутових  відходів  з  БК
1 488гривень (за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року).
          2.3.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.3.1.Зменшити планові показники загального фонду селищного бюджету:
                 -  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  8 000гривень в т.ч. КЕКВ 2210 придбання
канцелярських  та господарчих товарів 2 832гривні; КЕКВ 2250 відрядження (68шт)Перерозподіл
видатків на КПКВКМБ 0119770).



       2.4.Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.4.1.Збільшивши планові показники спеціального фонду селищного бюджету на загальну
суму 3073050гривень т.ч.:  
                        -  по КПКВКМБ 0116030"Організація благоустрою населених пунктів" на суму
92138гривень КЕКВ 3132 ""Розробка  розділів  генерального плану  "Інженерно-технічні  заходи
цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  на  мирний  час  та  особливий  період"  в  с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області на підставі затвердженого генерального плану забудови
території"-52448гривень;  "Розробка  розділів  генерального  плану  "Інженерно-технічні  заходи
цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  на  мирний  час  та  особливий  період"  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області на підставі затвердженого генерального плану забудови
території"  39690гривень  (передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду), за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
                       - по КПКВКМБ 0117350 "Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної   документації)"  КЕКВ  2281"Розробка  розділів  генерального  плану  "Інженерно-
технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та  особливий період" в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області на підставі затвердженого генерального
плану  забудови  території"  110090гривень;  "Розробка  розділів  генерального  плану  "Інженерно-
технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та  особливий період" в
с.Калинівка  Вітовського  району Миколаївської  області  на  підставі  затвердженого  генерального
плану  забудови  території"130368гривень  (передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до
бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом
на 01.01.2019року);
                      - 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 (залишок коштів субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.)  156000гривень;  "Капітальний  ремонт
покриття  парку  ім.С.Т.Шаповаленка,  вул.Свободи,  с.Калинівка  (співфінансування  з  селищного
бюджету до залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.)
1560гривень (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року); Капітальний
ремонт покриття парку ім.С.Т.Шаповаленка, вул.Свободи, с.Калинівка  436000гривень (за рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).
                      - по КПКВКМБ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку  територій»  КЕКВ  3132   проведення  експертизи  кошторисної  частини  проектної
документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень селищної ради для
обладнання ЦНАП в  смт.Воскресеське по вул.  Соборна,  86,  Вітовського району Миколаївської
області"3240гривень  (передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду), 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»  придбання  ноутбуків  ASUS  21шт.(ПЗОШ
10*9520=95200грн.; КЗОШ 4*9520=38080грн.; ВЗОШ 7*9520=66640грн.);  придбання телевізорів
Toshiba  з  діагоналлю 49 дюймів  15шт. (ПЗОШ 5*13000=65000грн.;  КЗОШ 5*13000=65000грн.;
ВЗОШ  5*13000=65000грн.),  придбання  комплекту  навчального  обладнання  для  інтерактивного
стрілецького тренажеру  "Захисник  Вітчизни"для  ПЗОШ 42530гривень,  придбання  програмного
забезпечення  інтерактивного  стрілецького  тренажера  "Захисник  Вітчизни"  для  ПЗОШ
16000гривень, придбання  мультимедійних  засобів  навчання  3  комп.  для  ЗОШ  164205гривень,
"Капітальний ремонт приміщень майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна,15 в
с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  1458859гривень  (передача  коштів  із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залишку коштів
освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам   станом  на  01.01.2019року);
придбання художньої літератури з метою поповнення бібліотечного фонду по ЗОШ 15000гривень



(передача  коштів  із  загального фонду бюджету до  бюджету розвитку (спеціального фонду),  за
рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року);
                      - 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
(залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.)  4000гривень;
придбання  жарової  шафи  для  Воскресенської  загальноосвітньої  школи,  вул.Горького,66,  смт
Воскресенське (співфінансування з селищного бюджету до залишку коштів субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.за  рахунок  вільного  залишку)  40гривень;  придбання
жарової шафи для Воскресенської  загальноосвітньої  школи, вул.Горького,66,  смт Воскресенське
(за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500)) 10000гривень; придбання
пральної  машини  для  Калинівського  дошкільного  навчального  закладу  "Сонечко",
вул.Свободи,109,  с.Калинівка  (залишок  коштів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом
на  01.01.2019р.)  3000гривень;  придбання  пральної  машини  для  Калинівського  дошкільного
навчального  закладу  "Сонечко",  вул.Свободи,109,  с.Калинівка  (співфінансування  з  селищного
бюджету до залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.за
рахунок  вільного  залишку)  30гривень; придбання  пральної  машини  для  Калинівського
дошкільного навчального закладу "Сонечко", вул.Свободи,109, с.Калинівка (за рахунок субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих  територій  (КБКД  41034500))  9000гривень; придбання  пральної  машини для
Пересадівського  дошкільного  навчального  закладу  "Колосок",  вул.Михайла  Грушевського,144,
с.Пересадівка (залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.)
3000гривень; придбання пральної машини для Пересадівського дошкільного навчального закладу
"Колосок", вул.Михайла Грушевського,144, с.Пересадівка (співфінансування з селищного бюджету
до залишку коштів субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.за  рахунок
вільного  залишку)  30грн.; придбання  пральної  машини  для  Пересадівського  дошкільного
навчального  закладу  "Колосок",  вул.Михайла  Грушевського,144,  с.Пересадівка  (за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій)  9000гривень; придбання  холодильнику  для
Горохівського  дошкільного  навчального  закладу  "Вишенька",  вул.9  Травня,  15,  с.Горохівка
(залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.)  4000гривень;
придбання холодильнику для Горохівського дошкільного навчального закладу "Вишенька", вул.9
Травня,  15, с.Горохівка (співфінансування з селищного бюджету до залишку коштів субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих  територій  станом  на  01.01.2019р.за  рахунок  вільного  залишку)  40гривень;
придбання холодильнику для Горохівського дошкільного навчального закладу "Вишенька", вул.9
Травня,  15,  с.Горохівка  (за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500))
10000гривень.
           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



          


