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

селищної ради на 2020рік”(червень)
                     1.Обґрунтування необхідності  підготовки проекту рішення.
              Проект рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенської
селищної  ради  на  2020рік”  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 відділу ОКМС, подання начальника відділу ЖКГ інвестицій, соціально-
економічного  розвитку,  подання  ЖКП  «Калина»,  листа  КП  «Вітовський
РМЦПМСД»,розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації №247-р від
19.06.2020,  враховуючи  висновок  департаменту  фінансів  Миколаївської  обласної
державної адміністрації по результатам проведення перевірки рішення  від 29.05.2020 №4.

      2.Мета і завдання підготовки проекту рішення                                      
            В зв’язку з  ефективним використанням наявного фінансового ресурсу,  дотримання
збалансованості  доходів та  видатків селищного бюджету пропонується збільшення  доходної та
видаткової частини загального та спеціального фондів селищного бюджету.
            Пропонується:
       2.1.Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету 2020року: 
           2.1.1.Збільшивши планові показники загального фонду селищного бюджету 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 199 346грн.
       2.2.Внести зміни у видаткову частину загального фонду селищного бюджету
2020року: 
           2.2.1.Збільшивши планові показники загального фонду селищного бюджету на загальну
суму 396 647гривень 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 19 184грн.в т.ч.: КЕКВ 2210придбання ламп
(адмін приміщення с.Пересадівка), придбання матеріалів, придбання штампів і печаток на суму
11966грн.;  КЕКВ  2240  дофінансування  орендної  плати  за  оренду  вбудованого  нежитлового

приміщення на суму 7218грн. (за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів станом
на 01.01.2020р.).
          -  по  КПКВКМБ   0116013  "Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного
господарства" на суму 8 231грн.в т.ч. КЕКВ 2210 придбання матеріалів  для проведення поточного
ремонту водопровідно-каналізаційної мережі (с.Пересадівка)3558грн., придбання матеріалів  для
проведення  поточного  ремонту  свердловини  (с.Пересадівка)  873грн.,  придбання  насосу
глибинного на свердловину "Пожарка" смт.Воскресенське 3800грн. (за рахунок залучення вільного
залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020р.).
          - по КПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму 5 594грн. в
т.ч.  КЕКВ  2210  придбання  мотокоси.  1730грн.,  придбання  матеріалів  для  поточного  ремонту
дитячих  майданчиків  (смт.Воскресенське)  3864грн. (за  рахунок  залучення  вільного  залишку
бюджетних коштів станом на 01.01.2020р.).
          -  по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"  на суму 289 951грн. в т.ч.
КЕКВ 2620  міжбюджетний трансферт з селищного бюджету районому бюджету на утримання
закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної  допомоги  (асенізаційні  послуги
(вивезення рідких нечистот) 2500грн.; КЕКВ 3220 міжбюджетний трансферт з селищного бюджету
районому  бюджету  на  утримання  закладів  охорони  здоров"я  первинної  медико-санітарної
допомоги (реалізація проекту "Капітальний ремонт ганку амбулаторії загальної практики сімейної



медицини в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області) 270 851грн.; міжбюджетний
трансферт  з  селищного  бюджету  районому бюджету  на  утримання  закладів  охорони  здоров"я
первинної  медико-санітарної  допомоги  (центрифуги  2шт  для  АЗПСМ
с.Пересадівка,смт.Воскресенське) 16 600грн. (за рахунок залучення вільного залишку бюджетних
коштів станом на 01.01.2020р.).
          -   по КПКВКМБ  0119800 "Субвенція  з  місцевого бюджету державному бюджету на
виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів"  на  суму  9  118грн.  в  т.ч.:
2620міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету державному бюджету на  надання  послуг
УСЗН(  придбання  паперу та  картриджів) (за  рахунок  залучення  вільного  залишку бюджетних
коштів станом на 01.01.2020р.).
          -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 44 038грн.в т.ч. 2210
придбання  безконтактних  термометрів  6 996грн.,  КЕКВ  2240  обстеження  та  загальна  оцінка
технічного  стану   будівлі  Калинівського  ДНЗ  "Сонечко"  в  с.Калинівка  по  вул.Свободи,109
Вітовського  району Миколаївської  області  12630грн., профілактичне  дослідження  на  носійство

збудників  кишкових  інфекцій  6296грн.,  профілактичне  дослідження  на  носійство  золотистого
стафілакоку.434грн., оплату послуг з проведення планового санітарно-мікробіологічного контролю
виробничої  зони,  інвентарю  та  робочих  поверхонь  харчоблоку  6400грн., оплату  послуг  з
лабораторних досліджень готових справ8124грн., оплату послуг з проведення планово санітарно-
мікробіологічного та  хімічного  аналізу води 3158грн. (за  рахунок залучення  вільного залишку
бюджетних коштів станом на 01.01.2020р.).
           -  по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами загальної
середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 10
893грн.  в  т.ч.  КЕКВ  2240  оплату  послуг  з  проведення  планово  санітарно-мікробіологічного
контролю виробничої зони,інвентарю та робочих поверхонь харчоблоку 4800грн., оплату послуг з
лабораторних  досліджень  готових  справ  6093грн. (за  рахунок  залучення  вільного  залишку
бюджетних коштів станом на 01.01.2020р.).
           -  по КПКВКМБ  0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та  інших клубних закладів" на суму 9 638гривень в т.ч.  КЕКВ придбання на
придбання  предметів,матеріалів,обладнання  та  інвентаря  9187грн.,  КЕКВ  2240оплату   послуг
451грн. (за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020р.).
           2.3.Внести зміни у  видаткову частину спеціального  фонду селищного бюджету
2020року:          
             2.3.1.Збільшивши планові показники спеціального фонду селищного бюджету на
загальну суму 555 500гривень т.ч.:
           -  по  КПКВКМБ   0116013  "Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного
господарства" на суму 12 000грн. в т.ч. КЕКВ 3110 придбання насосу глибинного на свердловину
(смт.Воскресенське),  передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду),  за  рахунок  залучення  вільного  залишку  бюджетних  коштів  станом  на
01.01.2020року.
          - по КПКВКМБ  0117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" на суму 123 982грн. в т.ч. КЕКВ 3142
співфінансування проекту "Реконструкція вуличного освітлення  вул.Бойка-Блохіна (від ТП-160) в
с.Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської  області"  (до  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій"),  передача коштів із  загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020року.
            -  по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами загальної
середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму
133 664грн. в т.ч. КЕКВ 3110 придбання кондиціонерів 47501грн. передача коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залучення  залишку коштів
від  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету місцевим  бюджетам  станом  на  01.01.2020р; на
закупІвлю засобІв навчання та обладнання,(крІм комп"ютерного) (субвенція  з місцевого бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400) 74026грн.; закупІвлю
сучасних меблів для початкових класів нової української школи (субвенція  з місцевого бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400) 125320грн.



        -  по КПКВКМБ  0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів" на суму 15 000грн. КЕКВ 3110 передача коштів із
загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду),  за  рахунок  залучення
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020року.
           - по КПКВКМБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 167 361грн.
КЕКВ 3132 виготовлення  проектно-кошторисної  документації  по  об"єкту "Капітальний ремонт
харчоблоку в Калинівському дошкільному навчальному закладі "Сонечко" по вул.Свободи,109 в
с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  48720грн., проведення  експертизи
проектної документації по об"єкту "Капітальний ремонт харчоблоку в Калинівському дошкільному
навчальному  закладі  "Сонечко"  по  вул.Свободи,109  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"  5458грн. передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду), за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів станом
на 01.01.2020року;
          - по КПКВКМБ 0617363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій"   на  суму  103  493грн.  КЕКВ  3132
співфінансування проекту  "Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ по вул.Свободи,109 в
с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  (до  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій")  передача  коштів  із  загального  фонду бюджету до  бюджету розвитку (спеціального
фонду), за рахунок залучення вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020року.        
      2.4 Перерозподілити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету в т.ч.
            -  по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами загальної
середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"   зменшити
видатки на суму 113183грн.  по КЕКВ 3132 виготовлення проектно-кошторисної документації по
об"єкту "Капітальний ремонт харчоблоку в Пересадівський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Шевченка,160  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"  49729грн., проведення  експертизи  проектної  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Пересадівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Шевченка,  160  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"6665грн., виготовлення  проектно-кошториснорї  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Горького,66  в  смт.Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області  49973грн., проведення  експертизи  проектної  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Горького,66  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району

Миколаївської  області"  6816грн.,перерозподіл  видатків  (передача  коштів  із  загального  фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залучення  залишку коштів від
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2020р.
            - по КПКВКМБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити видатки на
суму  113183  грн.  КЕКВ  3132  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Пересадівський  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Шевченка,160  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"  49729грн.,  проведення  експертизи  проектної  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Пересадівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Шевченка,  160  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області"6665грн.,  виготовлення  проектно-кошториснорї  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Горького,66  в  смт.Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області  49973грн.,  проведення  експертизи  проектної  документації  по  об"єкту
"Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.Горького,66  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області"  6816грн.,перерозподіл  видатків  (передача  коштів  із  загального  фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залучення  залишку коштів від
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2020р.

              
           3.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання

3.1. «Бюджетний кодекс України».



3.2. «Закон України про державний бюджет України на 2020 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  2020  рік  ”  дозволить  забезпечити  збалансованість  та  якісне  виконання   селищного
бюджету, вчасне і цільове використання коштів селищного бюджету.
 
Селищний голова                                                                Олександр ШАПОВАЛОВ

          


