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

селищної ради на 2019рік”(травень)
                     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 09.04.2019 № 022-29/1090.

      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
спеціального фонду і  видаткової частини загального та спеціального фондів селищного бюджету.
            Пропонується:
        2.1.Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного  бюджету на
загальну  суму  60  000гривень  по  КБКД  50110000  «Цільові  фонди,  утворені  Верховної
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади».
         2.2.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2019року: 
         2.2.1. 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 108 041грн в т.ч. видатків  по  КЕКВ 2111
зменшити на суму 88 558 грн та КЕКВ 2120  зменшити видатки у зв'язку з виведенням штатної
одиниці на суму  19 483 грн; перерозподіл видатків на КПКВКМБ 0611161.
           - по КПКВКМБ 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" на
суму 17 200гривень КЕКВ 2730 зменшити видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги
демобілізованим учасникам АТО 12 000 грн,  зменшити видатки на виплату матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць
Перемоги та визволення України від фашистських загарбників 5 200 грн, за рахунок перерозподілу
видатків бюджетних коштів на КПКВКМБ 0113242.

           2.2.2.Збільшиити планові показники загального фонду селищного бюджету на загальну суму
402 394 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" на суму 14 807 гривень 2210 збільшити видатки на
придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту кабінету секретаря 3540грн., придбання
будівельних,  господарчих  товарів  та  побутового  інвентарю  1706грн., придбання  флеф-памяті
2260грн., придбання  ламп  зі  струбциною 1920грн., КЕКВ 2240 оплата  послуг  з  підтримки  та
обслуговування  сайту Воскресенської  ОТГ 1800 грн., 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 25 127 гривень КЕКВ 2730 виплата матеріальної допомоги, особам які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах  17  200  грн,за  рахунок  перерозподілу  видатків  з
КПКВКМ  0113191;  КЕКВ 2240  оплата  ритуальних  послуг  з  поховання  одиноких  та  безрідних



громадян, біологічних відходів 7927 грн ,за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом
на 01.01.2019року;
                   - по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства»  на  суму  15  420  гривень     в  т.ч.:  КЕКВ  2240  оплата  поточного  ремонту
електродвигунів  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;       

- по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 62 473
гривень в т.ч. : КЕКВ 2210 придбання газонокосарок для косіння трави 6267 грн,; будівельних та
господарчих  товарів  912  грн,  запобіжних  автоматів  для  вуличного  освітлення  499  грн,
світлодіодних ламп 2702 грн, матеріалів для поточного ремонту водопроводу 1315 грн, матеріалів
для фарбування металевої огорожі біля пам'ятника 214 грн,плитки тротуарної для облаштування
паркової зони біля пам’ятника "Воїнам-односельчанам" 30194, ; по КЕКВ 2240 оплата послуг з
благоустрою 20370 грн, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року;

           -  по  КПКВКМБ  01117310  "Будівництво  об'єктів  житлово-комунального
господарства"  на  суму  8  837  гривень  в  т.ч.  КЕКВ 2800  оплата  послуг  з  надання  дозвільного
документу ( сертифікату) на введення в експлуатацію об'єкта з реконструкції системи зовнішнього
освітлення  вулиць  Шевченка,Лісова,Садова,  Калинова,Зоряна,  Одеська,  Набережна,Колгоспна,
Софіївська  у  смт  Воскресеньке, за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2019року;
             - по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму 132 769 гривень в
т.ч.  КЕКВ  2620 збільшення  видатків  на  міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету
районному бюджету  на  утримання  закладів  охорони  здоров'я  (підгузники,  вакцина,  гігрометр,
глюкоза,  гемоглобін,  глюкотест, тест-смужки),   за рахунок вільного залишку бюджетних коштів
станом на 01.01.2019року;
            -  по КПКВКМБ 0119800 "Субвенція  з  місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" на суму  5 000гривень.в т.ч.: КЕКВ
2620 збільшення  видатків  на  міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету  до  державного
(Миколаївське  лісове  господарство)  для  закупівлі  паливно-мастильних  матеріалів, за  рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.      
             - по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 44 782 гривень по КЕКВ
2210 придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту у закладах дошкільної
освіти, матеріалів  для  виготовлення  будівельного  майданчика  для  ДНЗ  "Вишенька"  17  203
грн,проведення  технічного  обстеження,  оцінки  технічного  стану  конструкцій  будівлі  ДНЗ
"Колосок"  14  000  грн,  матеріали  для  підключення  електроплити  2  611  грн,  метеріали  для
виготовлення дитячого майданчика для ДНЗ "Вишенька 1 968 грн",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) на суму35 625 грн.
по КЕКВ 2210 придбання форми для футбольної команди Калинівської ЗОШ 8 625 грн,будівельні
матеріали для проведення поточного ремонту в загальноосвітніх школах 12 000 грн, спортивний
інвентарь для загальноосвітніх шкіл 15 000 грн,  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів
станом на 01.01.2019року.      
           - по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на суму
111 241 грн в т.ч. КЕКВ 2240 оплата за інформаційно-консультаційні послуги з супроводження ПЗ
1700  грн,  послуги  з  постачання  програмного  забезпечення  АІС  "Місцеві  бюджети  рівня
розпорядника  бюджетних  коштів"  1  500  грн, за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів
станом на 01.01.2019року;  по КЕКВ 2111 збільшення видатків на оплату праці (введення нової
штатної одиниці)  88 558 грн, КЕКВ 2120 збільшення видатків на нарахування на оплату праці 19
483 грн, за рахунок перерозподілу видатків (з КПКВКМБ  0110150).
        - по КПКВКМБ 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)"  на суму  48 510 грн. в т.ч.: КЕКВ 2240 оплата послуг з організації
оздоровлення  дітей-сиріт, за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2019року.      
        - по КПКВКМБ 0614030  "Забезпечення діяльності бібліотек"на суму 3000 грн по КЕКВ 2240
оплата послуг з отримання, збереження, комплектування літератури, 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  2  044  грн  по  КЕКВ  2210  придбання
будівельних і господарчих матеріалів для проведення поточного ремонту  в одному з приміщень
Воскресенського будинку культури, за  рахунок  вільного залишку бюджетних коштів станом на
01.01.2019року.      
        - по КПКВКМБ 0614082  "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" на суму 18 000 грн, по
КЕКВ 2240 оплата послуг з проведення концертно - розважальних програм з нагоди "Дня захисту
дітей", за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.
       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 116 525 гривень т.ч.:  
               - по КПКВКМБ   0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства", на суму 27020 грн. по КЕКВ 3110  придбання насосів та  пульту управління для
свердловини,  передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.
                - по КПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 7 599 грн
по  КЕКВ  3110  придбання  газонокосарки  для  косіння  трави  на  футбольному  полі  в  смт
Воскресенське, передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.
             - по КПКВКМБ   0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади " на суму 32 806 грн,
по КЕКВ 2210 придбання  плитки  тротуарної  для  облаштування  паркової  зони  біля  памятника
"Воїнам-односельчанам"  в  с.Пересадівка,  за  рахунок  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2019року  цільового  фонду,  утвореного  Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 21 906 грн та
за рахунок надходження коштів від  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  в
сумі 10 900 грн.
             - по КПКВКМБ   0617691"Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади " на суму 49 100 грн
по  КЕКВ  2210  придбання  металопластикових  перегородок  для  Пересадівської  ЗОШ  26  500
грн,придбання вікон металопластикових (глухі)  для Пересадівської ЗОШ 10 200 грн, придбання
вікон металопластикових (відкривні) для Пересадівської ЗОШ 12 400 грн, за рахунок надходження
коштів  від   цільового  фонду,  утвореного  Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
           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

          


