
 Додаток № 3а

ХХХУІ сесії 8 скликання №1 від 30.08.2019року

ЗМІНИ
обсягів асигнувань по загальному та спеціальному  фондах

 Воскресенського  селищного бюджету на 2019 рік
. (грн.)

КВК Мета призначення

в т ч 

РАЗОМ Джерело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Загальний фонд

1 01

587 0 0 0 587 1*

11700 0 0 0 11700 1*

Разом: 12287 0 0 0 12287

2 01

46817 0 0 0 46817 1*

3 01

94297 0 0 0 94297 1*

 рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 
2019 рік"

№№ 
пп

Найменування коду програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки 
споживання

Видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0116030 "Організація 
благоустрою населених пунктів"

Збільшення видатків на придбання будівельних товарів для відновлення 
дитячих майданчиків в с.Пересадівка.

Збільшення видатків для оплати послуг підприємству з регулювання 
чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але 
перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю 
людини, які знаходяться на території ОТГ.

 0116071 "Відшкодування 
різниці між розміром ціни 
(тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що 
затверджувалися або 
погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром 
економічно обгрунтованих 
витрат на їх виробництво 
(надання)"                                     
                                                       
                                

Збільшення видатків на відшкодування різниці в тарифах між розмірами 
тарифів на водопостачання для населення, що затверджувалися рішеннями 
виконавчих комітетів сільських, селищних рад та розміром економічно 
обгрунтованих витрат, пов"язаних з водопостачанням (за період  7місяців 
2019р.).

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету".

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного бюджету 
районому бюджету на утримання закладів охорони здоров"я первинної 
медико-санітарної допомоги (підгузники 9чол.*60шт. *4міс. *12грн.=25920грн.; 
підгузники дитячу 1дит.*60шт. *4міс. *10грн.=2400грн.;відшкодуввання 
пільгових безкоштовних рецептів 65977грн.).



0 0 0 -6888 -6888 3*

4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 6888 6888 3*

Разом: 94297 0 0 0 94297

4 06

-30000 0 0 0 -30000 2*

5 06
89595 89595 0 0 89595 1*

19711 0 0 0 19711 1*

Зменшення видатків на оплату природного газу. -451117 0 -451117 0 -451117 1*

Разом: -341811 89595 -451117 0 -341811

6 06

58780 0 0 0 58780 7*

15000 0 0 0 15000 2*

Збільшення видатків на придбання баку накопичуваного.
4495 0 0 0 4495 1*

8970 0 0 0 8970 1*

32991 0 0 0 32991 1*

121062 0 0 0 121062 1*

1000 0 0 0 1000 1*

Зменшення видатків на 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)

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт ( субвенція з бюджету 
Воскресенської селищної ради Вітовського району  обласному бюджету для 
співфінансування  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"  на придбання музичних інструментів, комп"ютерного 
обладнання, відповідного мультимедійного контенту  для закладів загальної 
середньої освіти).

0610160 "Керівництво і 
управління у відповідній сфері у 
містах (місті Киеві), 
селищах,селах, об"єднаних 
територіальних громадах"

Зменшення видатків на придбання бензину для легкового автомобіля (100л 
*10місяців*30грн.).

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків на заробітну плату  по Горохівському ДНЗ "Вишенька" 
(введення додатково шт.од).

Збільшення видатків на нарахування на оплату праці (Горохівському ДНЗ 
"Вишенька" - введення додатково шт.од.).

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 
школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами
."

Збільшення видатків на придбання комплекту меблів для Пересадівської 
ЗОШ.

Збільшення видатків на придбання шкільної форми дітям-сиротам та дітям 
позбавленим батьківського піклування для ЗОШ.

Збільшення видатків на придбання будівельних матеріалів для Калинівської 
ЗОШ.

Збільшення видатків на придбання будівельних  матеріалів для 
Воскресенської ЗОШ.

Збільшення видатків на поточний ремонт каналізаційної системи 
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Соборна, 15 в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області.

Збільшення видатків на оплату послуг з доступу до мережі інтернет по 
Пересадівській ЗОШ.



6 06

98100 0 0 0 98100 8*

Разом: 340398 0 0 0 340398

7 06

15000 0 0 0 15000 2*

8 06
1000 0 0 1000 1*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 06 1886 0 0 0 1886 1*

9150 0 0 0 9150 1*

Разом: 11036 0 0 0 11036

Разом по загальному фонду селищного бюджету 149024 89595 -451117 0 149024
2. Спеціальний фонд фонд

1 01

0 0 0 92700 92700 10*

2 01

0 0 0 -7392 -7392 4*

0 0 0 -7392 -7392 4*

0 0 0 9700 9700 4*

0 0 0 9700 9700

4* 5084грн.

5* 4616грн.

Разом: 0 0 0 4616 4616

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 
школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами
."

Збільшення видатків на оплату послуг по підключенню  до Інтернету закладів 
загальної середньої освіти (субвенція з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету).

0611161 "Забезпечення 
діяльності інших закладів у 
сфері освіти"

Збільшення видатків на оплату послуг з питань обслуговування Програмного 
забезпечення.

0614030 "Забезпечення 
діяльності бібліотек"

Збільшення видатків на оплату послуг з отримання, збереження та 
комплектування літератури для бібіліотек.

0614060 "Забезпечення 
діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних 
закладів"

Збільшення видатків на придбання предметів та матеріалів для 
Пересадівського будинку культури.

Збільшення видатків на придбання мікрофону шнурового та стійки 
мікрофонна на Пересадівський будинок культури.

0117350 "Розроблення схем 
планування та забудови 
територій (містобудівної 
документації)".

Збільшення видатків на оплату послуг з виготовлення технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель селища Горохівка Вітовського району 
Миколаївської області".

0117370 "Реалізація інших 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
територій"

Зменшення видатків на виконання експертизи проектної проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги по вул.Зоряна в 
смт.Воскресенське Вітовського району  Миколаївської області"

Зменшення видатків на виконання експертизи проектної проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Шевченко на ділянці від буд.№ 40 в 
смт.Воскресенське  Вітовського району  Миколаївської області"

Збільшення видатків на виконання робочого проекту по об"єкту : 
"Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по 
вул.Шевченко на ділянці від буд.№40 до буд. №20 в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області"

Збільшення видатків на виконання робочого проекту по об"єкту : 
"Капітальний ремонт дороги по вул.Зоряна в смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області".



3 01

-198983 0 0 0 -198983 6*

198983 0 0 0 198983 6*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

199890 0 0 0 199890 9*

Разом: 199890 0 0 0 199890

0 0 0 -292902 -292902 12*

0 0 0 -29291 -29291 13*

0 0 0 -3254 -3254 14*

0 0 0 231938 231938 12*

0117462 "Утримання та 
розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої та дорожньої 
інфраструктури за рахунок 
субвенції з державного 
бюджету"

Зменшення видатків на "Поточний ремонт автомобільної дороги по 
пров.Казацький в с.Калинівка Вітовського району(субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету).

Збільшення видатків на "Поточний ремонт автомобільної дороги по 
пров.Козацький в с.Калинівка Вітовського району(субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету).

Збільшення видатків на "Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Баклана в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з 
місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету).

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими 

школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами

."

Зменшення видатків 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)

Зменшення видатків на 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)

Зменшення видатків на 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)

Збільшення видатків на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 
приміщеннях закладів загальної середньої освіти ("Капітальний ремонт 
туалетів Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборній, 15 в с. Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області") (субвенція з місцевого бюджету 
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду)



0 0 0 60964 60964 12*

0 0 0 25776 25776 13*

1 2 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 6769 6769

13* 3515грн.

14* 3254грн.

Разом: 0 0 0 0 0

4 06

0 0 0 3240 3240 5*

5 06

0 0 0 48000 48000 11*

0 0 0 48000 48000 11*

0 0 0 7800 7800 11*

Збільшення видатків на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 
приміщеннях закладів загальної середньої освіти ("Капітальний ремонт 
приміщення під обладнання туалету для дітей з вадами руху Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборній, 15 в с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області") (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету 
,забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів 
загальної середньої освіти ("Капітальний ремонт туалетів Калинівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів по вул. Соборній, 15 в с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області")  (до субвенції з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду)

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету 
,забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів 
загальної середньої освіти  ("Капітальний ремонт приміщення під обладнання 
туалету для дітей з вадами руху Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 
Соборній, 15 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області") (до 
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду)

0617325 " Будівництво споруд, 
установ та закладів фізичної 
культури та спорту "

Збільшення видатків для оплати експертизи кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом "Нове будівництво спортивного 
майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Шевченка, 160, у 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області"

0617363  "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих територій"

Збільшення видатків на придбання комплекту акустичної апаратури для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради, вул.Горького,68 смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області ( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій).

Збільшення видатків на придбання комплекту акустичної апаратури для 
Калинівської дитячої музичної школи, вул.Свободи,96,с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області ( субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на  придбання кольорового принтеру для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул.Горького,68 смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області   (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій).
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Разом: 0 0 0 150800 150800

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 199890 0 0 251356 451246

Разом по загальному та  спеціальному фондах селищного бюджету 348914 89595 -451117 251356 600270

Примітка :

1* Перерозподіл видатків (за рахунок базової дотації).

2* Перерозподіл видатків (за рахунок вільного залишку).

3* Перерозподіл видатків (зміни до назви субвенції )за рахунок власних надходжень).

4* Перерозподіл видатків (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок власних надходжень)

5* Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перерозподілу базової дотації в сумі 7856грн.

6*

7* За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  станом на 01.01.2019року в сумі 58780грн.

8*
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджтеу (КБКД 41054300) в сумі 98100грн.

9*

10* За рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2019року в сумі   92700грн. 

11*

12*

13* Перерозподіл видатків (зміни до назви об"єкту передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок власних надходжень)

Збільшення видатків на придбання багатофункціонального копіювального 
пристрою для Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. 
Шевченка,160, с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 
( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання комплекту міблів для методичного 
кабінету Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. 
Шевченка, 160, с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської областіі 
( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання комплекту меблів для Воскресенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул.Горького, 68 смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської областіі ( субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання старт-ТВ 50 дюймів для Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Соборна,15 с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Перерозподіл видатків (зміни до назви об"єкту, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць ідоріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41053600)).

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утртимання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052600) в сумі 199890грн.

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500). В сумі 150800грн.

Перерозподіл видатків (зміни до назви об"єкту передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду (КБКД 410511000).



14*

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Головний бухгалтер Н.ЧЕРНЕНКО

Перерозподіл видатків (зміни до назви об"єкту 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.
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