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

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік”

1.Обґрунтування необхідності  підготовки проекту рішення.
Проект рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенськоїселищної
територіальної  громади  на  2021  рік”розроблений  з  метою  покращення  соціально-
економічного  стану  Воскресенської  селищної  ради,  якісного  виконання  бюджету
селищної  територіальної  громади,  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,  що  підтверджено  у  листах   та
клопотаннях  відділу  ОКМС,  ЖКП  «Калина»,  ККП  Воскресенське,Вітовського  загону
МПО, КП ПСМД Мішково-Погорілівської сільської ради та КНП «Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

2.Мета і завдання підготовки проекту рішення
            В  зв’язку  з  ефективним  використанням  наявного  фінансового  ресурсу,
дотриманням  збалансованості  доходів  та  видатків  бюджету  селищної  територіальної
громади пропонується збільшення видаткової частини загального та спеціального фондів
бюджету селищної територіальної громади.
            Пропонується:
Внести  зміни  у  видаткову  частину  загального  та  спеціального   фонду  бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік:

1. Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної  територіальної  громади  на  суму  загальну  суму  5 928 499  грн
(додаток 3-а) у т.ч по.:

1.1 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 1 178 002 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 950 000 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 135 742 грн;
 КЕКВ  2110  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  55

390грн  (придбання  печаток,  штампів,  канцелярських  товарів,
копіювальної техніки, системного блоку);

 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)–  36 870  грн
(послуги з заправки картриджів, послуги державного реєстратора,
послуги  з  приєднання  та  введення  в  експлуатацію  об’єктів
газопостачання,  послуги  з  позачергової  перевірки  правильності
роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми  вмикання)  у  3-ф
електроустановці  прямого  включення  до  1000Вт  за  ініціативою
замовника).

1.2 КПКВКМБ  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» на суму 93 515грн;

 КЕКВ  2110  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  68
966грн (Придбанняматеріалів  та
обладаннязадляпроведенняпоточнихремоннихробітводопровідно-
каналізаційноїсистеми в населених пунктах громади);



 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних) –  24  549грн
(Проведенняпоточнихробітводопровідно-каналізаційноїсистеми  в
населених пунктах громади)

1.3 КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ
та  організацій,  що  виробляють  ,  виконують  та\або  надають  житлово-
комунальні послуги» на суму 548 900грн;

 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку»  548 900  (утримання
елементів благоустрою у належному стані);

1.4 КПКВКМБ   0116030  "Організація  благоустрою  населених  пунктів"  на
суму 19 825 грн;

 КЕКВ  2110  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»
10 000грн  (придбання  матеріалів  задля  косіння  узбіччя  доріг  та
прилеглої  території  бензиновою  газонокосаркою:  бензин,  масло,
лєска);

 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  –  9 825  грн
(позачерговатехнічнаперевіркаправильностіроботизасобуобліку
(перевіркасхемивмикання)  у  1-ф  електроустановці  за
ініціативоюзамовника);

1.5 КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувалися
рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу  місцевого
самоврядування,  та  розміром  економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх
виробництво (надання)» на загальну суму 164 698 грн;

 КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам,  організаціям)  –  164 698грн  (відшкодування  різниці  в
тарифах:  ЖКП  «КАЛИНА»  93 574грн,  ККП  Воскресенське
71 124грн);

1.6 КПКВКМБ  0118130  «Забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної
охорони» на суму 1000 грн;

 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300
грн (придбання печатки – зміни назви району);

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 700 грн (оплата
послуг  державного  реєстратора:  внесення  змін  у  Положення
Вітовського ЗМПО);

1.7 КПКВКМБ   0610160  "Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
на суму 510 877 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 402 194 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 88 483 грн;
 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 000

грн ( придбання копіювальної техніки);
1.8 КПКВКМБ  0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 69 827 грн;

 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 14 780
грн  (придбання  вікон  метало  пластикових  та  автоматичного
вимикача);

 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  –  55 047  грн
(оплата  послуг  з  позачергової  технічної  перевірки  правильності
роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми  вмикання)  у  1-ф
електроустановці за ініціативою замовника, послуги з експлуатації



об‘єкта газопостачаня ( сезонне технічне обслуговування:технічне
обстеження  наземної  частини  газопроводу  ввод,  технічне
обстеження  підземної  частини  газопроводу  вводу,  профілактичне
обслуговування  вимикаючих  пристроїв  ввідного  газопроводу,
транспортні  витрати,  обхід  та  огляд  дворових  газопроводів,
технічне  обслуговування  будинкового  регулятору  тиску  (для
юридичних осіб), наладка регулятору тиску, позачергова технічна
перевірка  правильності  роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми
вмикання) у 3-ф електроустановці прямого включення до 1000В за
ініціативою замовника);

1.9 КПКВКМБ  0611021  «Надання  загальної  середньої  освіти  за  рахунок
коштів місцевого бюджету» на суму 333 025 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 227 610 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 50 078 грн;
 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  –  55 337  грн

((оплата  послуг  з  позачергової  технічної  перевірки  правильності
роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми  вмикання)  у  1-ф
електроустановці за ініціативою замовника, послуги з експлуатації
об‘єкта газопостачаня ( сезонне технічне обслуговування:технічне
обстеження  наземної  частини  газопроводу  ввод,  технічне
обстеження  підземної  частини  газопроводу  вводу,  профілактичне
обслуговування  вимикаючих  пристроїв  ввідного  газопроводу,
транспортні  витрати,  обхід  та  огляд  дворових  газопроводів,
технічне  обслуговування  будинкового  регулятору  тиску  (для
юридичних осіб), наладка регулятору тиску, позачергова технічна
перевірка  правильності  роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми
вмикання) у 3-ф електроустановці прямого включення до 1000В за
ініціативою  замовника,  послуги  звідновлення  газопостачання
(розподіл  природного  газу),  Технічне  обслуговування  систем
пожежної  сигналізації  та  оповіщення про пожежу Пересадівської
ЗОШ);

1.10 КПКВКМБ  0611141«Надання  загальної  середньої  освіти  закладами
загальної середньої освіти» на суму 394 713 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 312 011 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 68 642грн;
 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 14 060

грн (придбання копіювальної техніки);
1.11 КПКВКМБ  0614030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»  на  суму

99 819грн;
 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 81 819 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 18 000 грн;

1.12 КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на суму 15 997 грн;

 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 14 180
грн (придбання трансформатора тока та електролічильника);

 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  –  1 817  грн
(перевірка схеми вмикання) у 1-ф електроустановці за ініціативою
замовника, послуги з експлуатації об‘єкта газопостачаня ( сезонне
технічне  обслуговування:технічне  обстеження  наземної  частини
газопроводу  ввод,  технічне  обстеження  підземної  частини



газопроводу  вводу,  профілактичне  обслуговування  вимикаючих
пристроїв  ввідного  газопроводу,  транспортні  витрати,  обхід  та
огляд  дворових  газопроводів,  технічне  обслуговування
будинкового  регулятору  тиску  (для  юридичних  осіб),  наладка
регулятору  тиску,  позачергова  технічна  перевірка  правильності
роботи  засобу  обліку  (перевірка  схеми  вмикання)  у  3-ф
електроустановці  прямого  включення  до  1000В  за  ініціативою
замовника);

1.13 КПКВКМБ  0810160  "Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
на суму 1 409 728 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 148 219 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 252 609 грн;
 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2000

грн (придбання канцелярських товарів);
 КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  –  6 900  грн

(заправка  картриджа,  оплата  послуг  з  користування  аналітично-
інформаційною  програмою  АІС  «Місцеві  бюджети»  та  оплата
послуг  з постачання примірника та пакетів оновлень комп’ютерної
програми "М.Е.Dос");

1.14 КПКВКМБ 0813020 «Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій
громадян» на суму 2 909 грн;

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 2 909грн (Надання пільг на
тверде паливо та скраплений газ  інвалідім по зору І та ІІ  групи
населення Воскресенської селищної ради);

1.15 КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства» на суму 400грн;

 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  400  грн  (Пільговим
проїздом  один  раз  на  рік  (один  раз  на  два  роки)  залізничним,
водним,повітряним  або  міжміським  автомобільним  транспортом
(виплата  пільг  та  компенсацій  громадянам,  постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЄС (компенсація вартості проїзду по Україні
ліквідаторам аварії на ЧАЄС ІІ категорії 50%);

1.16 КПКВКМБ  0813032  «Надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з
оплати послуг зв’язку» на суму 2 880 грн;

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 2880 грн (Оплата послуг
зв"язку  пільговим  категоріям  громадян  Воскресеньскої  селищної
ради);

1.17 КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим
категоріям громадян на залізничному транспорті» на суму 3000 грн;

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 3000 грн (Пільговий проїзд
залізничним  (приміським)  транспортом  (Херсонська  залізниця)
пільгової категорії населення Воскресенської селищної ради);

1.18 КПКВКМБ  0813050  «Пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 28 700 грн;

 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  28 700  грн  (Медичне
обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи);

1.19 КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб
з інвалідністю внаслідок війни» на суму 7 100 грн;



 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 7 100 грн (Відшкодування
витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни);

1.20 КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги»   на  суму
34 076грн;

 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  34 076  грн  (Виплата
грошової  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні
послуги  громадянам  похилого  віку,  інвалідам,  дітям-інвалідам,
хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують
сторонньої  допомоги,  згідно  постанови  КМУ  №558  від
29.04.2004року);

1.21 КПКВКМБ  0813171  «Компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю  на
бензин,  ремонт,  технічне обслуговування автомобілів,  мотоколясок і  на
транспортне обслуговування» на суму 5 100 грн;

 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  5 100  грн  (Грошова
компенсація  на  бензин,  ремонт  і  технічне  обслуговування
автомобілів  та  на  транспортне  обслуговування,  встановлення
телефонів особам з інвалідністю I та II групи));

1.22 КПКВКМБ  0813180  «Надання  пільг  населенню  (крім  ветеранів  війни  і
праці,  військової  служби,  органам внутрішніх  справ та громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг» на суму 31 015 грн;

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 31 015 грн (надання  пільг
на  житлово-комунальні  послуги  для  членів  сімей
військовослужбовців,  які  загинули в Афганістані  або залишилися
інвалідами 3426грн; надання  пільг на житлово-комунальні послуги
для  дітей  війни  5520  грн;  надання  пільг  на  житлово-комунальні
послуги  інвалідам  по  зору  І  та  ІІ  групи  (електроенергія)
3780грн;надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по
зору  І  та  ІІ  групи  (водопостачання)  891  грн;  надання  пільг  на
житлово-комунальні  послуги  інвалідам  по  зору  І  та  ІІ  групи
(природний газ) 17398грн);

1.23 КПКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
та праці» на суму 78 800 грн;

 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  78 800  грн  (одноразова
матеріальна  допомога  демобілізованим  учасникам
10000грн;Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій
у роки Великої  Вітчизняної  війни та у роки війни з  Японією до
річниць  Перемоги  та  визволення  України  від  фашистських
загарбників  4000грн;одноразова  матеріальна  допомога  членам
сімей загиблих військослужбовців та інвалідів війни в Афганістані
4800грн;омісячної  матеріальної допомоги учасникам бойових дій у
роки  Другої  світової  війни  50000грн;Надання  матеріальної
допомоги  сім,ям  загиблих  та  померлих  учасників  АТО/ООС  на
сході  України,  сім,ям  осіб,  які  загинули  або  померли  внаслідок
поранень,  каліцтва,  контузії  чи  інших  ушкоджень  здоров,я,
одержаних під час участі у Революції Гідності)10000грн);



1.24 КПКВКМБ  0813242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на суму 131 617 грн;

 КЕКВ 2730 «Інші  виплати населенню» -  131 617 грн(матеріальна
допомога  особам,які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах
106000грн;Виплата  щомісячної  стипендія  100-річної  особі
3300грн;Виплата щомісячної стипендії  одному з батьків загиблих
учасників  АТО  11000грн;  Надання  одноразової  матеріальної
допомоги  громадянам,  які  постраждали  від  Чорнобильської
катастрофи (І  категорії)  та  дітям-інвалідам,  які  постраждали  від
Чорнобильської  катастрофи до роковин аварії  на Чорнобильській
АЄС 2617грн;  Одноразова  матеріальна  допомога  громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та
дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов,язана з Чорнобильською
катастрофою 8700грн);

1.25 КПКВКМБ  3710160  "Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
на суму 206 179 грн;

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 171 513 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 34 666 грн;

1.26 КПКВКМБ  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  на  суму
556 797 грн;

 КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління
інших  рівнів»  -  556 797  грн  (КП  "Медичний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги"  Мішково-Погорілівської  сільської
ради418304грн (компенсація  пільгових  безкоштовних  рецептів
150000грн, придбання підгузків для інвалідів 10000грн, придбання
продуктів  харчування  для  дітей  до  1  року  народження,  що
народжені  від ВІЛ-інфікованих матрів 4 дит (182 уп/рік *77 грн)
14014грн,  придбання  продуктів  спеціального  харчування  для
лікування  Кулік  Яну,  що  хворіє  на  ортофанне  захворювання
с.Воскресенське  166892грн,  придбання  продуктів  спеціального
харчування  для  лікуванняМоключенка  Єгора,  що  хворіє  на
ортофанне  захворювання  с-ще  Грейгове  57398грн,  придбання
бланочної продукції 20 000грн); Територіальний центр соціального
обслуговування  108493грн (утримання  1  підопічного  (харчування,
лікування,  обслуговування)  у  Шевченківському  відділенні
стаціонарного  догляду);ГО  Вітовська  місцева  організація  ВФСТ
"КОЛОС"  30000грн (утримання  місцевого  осередку  15000грн;
фізкультурно-масових заходів 15000грн);

2. Зменшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної  територіальної  громади  на  суму  загальну  суму   1694  025грн
(додаток 3-а) у т.ч по.:

2.1 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 1 400 828грн;
 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 148 219грн
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 252 609грн;

2.2 КПКВКМБ  0113020  «Забезпечення  побутовим  вугіллям  окремих
категорій громадян» на суму 2 909 грн;



 КЕКВ 2730 «Інші  виплати населенню» -  2 909 грн (Надання
пільг на тверде паливо та скраплений газ  інвалідім по зору І та
ІІ групи населення Воскресенської селищної ради);

2.3 КПКВКМБ  0113031  «Надання  інших  пільг  окремим  категоріям
громадян відповідно до законодавства» на суму 400грн;
 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  400  грн  (Пільговим

проїздом  один  раз  на  рік  (один  раз  на  два  роки)  залізничним,
водним,повітряним  або  міжміським  автомобільним  транспортом
(виплата  пільг  та  компенсацій  громадянам,  постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЄС (компенсація вартості проїзду по Україні
ліквідаторам аварії на ЧАЄС ІІ категорії 50%);

2.4 КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку» на суму 2 880 грн;
 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 2 880 грн (Оплата послуг

зв"язку  пільговим  категоріям  громадян  Воскресенської  селищної
ради);

2.5 КПКВКМБ  0113035  «Компенсаційні  виплати  за  пільговий  проїзд
окремим категоріям громадян на залізничному транспорті» на суму
3000 грн;
 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 3000 грн (Пільговий проїзд

залізничним  (приміським)  транспортом  (Херсонська  залізниця)
пільгової категорії населення Воскресенської селищної ради);

2.6 КПКВКМБ  0113050  «Пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 28 700
грн;
 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  28700  грн  (Медичне

обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи);

2.7 КПКВКМБ 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни» на суму 7 100 грн;
 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 7100 грн ((Відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни);

2.8 КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які  надають соціальні  послуги громадянам похилого віку,  особам з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги»   на  суму
34 076грн;
 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  34076грн  ((Виплата

грошової  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні
послуги  громадянам  похилого  віку,  інвалідам,  дітям-інвалідам,
хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують
сторонньої  допомоги,  згідно  постанови  КМУ  №558  від
29.04.2004року);

2.9 КПКВКМБ 0113171 «Компенсаційні  виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок
і на транспортне обслуговування» на суму 5 100 грн;
 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  5100  грн  ((Грошова

компенсація  на  бензин,  ремонт  і  технічне  обслуговування



автомобілів  та  на  транспортне  обслуговування,  встановлення
телефонів особам з інвалідністю I та II групи));

2.10 КПКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органам внутрішніх справ та громадянам,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату
житлово-комунальних послуг» на суму 31 015 грн;
 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 31015грн ((надання  пільг

на  житлово-комунальні  послуги  для  членів  сімей
військовослужбовців,  які  загинули в Афганістані  або залишилися
інвалідами 3426грн; надання  пільг на житлово-комунальні послуги
для  дітей  війни  5520  грн;  надання  пільг  на  житлово-комунальні
послуги  інвалідам  по  зору  І  та  ІІ  групи  (електроенергія)
3780грн;надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по
зору  І  та  ІІ  групи  (водопостачання)  891  грн;  надання  пільг  на
житлово-комунальні  послуги  інвалідам  по  зору  І  та  ІІ  групи
(природний газ) 17398грн);

2.11 КПКВКМБ  0113191  «Інші  видатки  на  соціальний  захист  ветеранів
війни та праці» на суму 76 400 грн;
 КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  -  76400грн  (одноразова

матеріальна  допомога  демобілізованим  учасникам
10000грн;Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій
у роки Великої  Вітчизняної  війни та у роки війни з  Японією до
річниць  Перемоги  та  визволення  України  від  фашистських
загарбників  4000грн;одноразова  матеріальна  допомога  членам
сімей загиблих військослужбовців та інвалідів війни в Афганістані
2400грн;омісячної  матеріальної допомоги учасникам бойових дій у
роки  Другої  світової  війни  50000грн;Надання  матеріальної
допомоги  сім,ям  загиблих  та  померлих  учасників  АТО/ООС  на
сході  України,  сім,ям  осіб,  які  загинули  або  померли  внаслідок
поранень,  каліцтва,  контузії  чи  інших  ушкоджень  здоров,я,
одержаних під час участі у Революції Гідності)10000грн);

2.12 КПКВКМБ  0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на суму 101 617 грн;
 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 101617 грн (матеріальна

допомога  особам,які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах
76000грн;Виплата  щомісячної  стипендія  100-річної  особі
3300грн;Виплата щомісячної стипендії  одному з батьків загиблих
учасників  АТО  11000грн;  Надання  одноразової  матеріальної
допомоги  громадянам,  які  постраждали  від  Чорнобильської
катастрофи (І  категорії)  та  дітям-інвалідам,  які  постраждали  від
Чорнобильської  катастрофи до роковин аварії  на Чорнобильській
АЄС 2617грн;  Одноразова  матеріальна  допомога  громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та
дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов,язана з Чорнобильською
катастрофою 8700грн);

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської
селищної  територіальної  громади  на  суму  загальну  суму  10 837  746  грн
(додаток 3-а) у т.ч по:

3.1 ПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на
суму 77 425 грн;



 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 77425
грн (придбання сітчастих контейнерів для збору ПЕТ пляшок 15 шт
*  3095грн  на  суму  46425грн  за  рахунок  екологічних  коштів  та
матеріалів  для утримання об’єктів благоустрою в належному стані
(господарчі  товари,  садовий  інвентар,  лакофарбовані  матеріали,
газонокосарка) на суму 31000 грн за рахунок благодійних внесків);

3.2 КПКВКМБ  0117330  «Будівництво  інших  об’єктів  комунальної
власності» на суму 217 143 грн;
 КЕКВ  3120 «Капітальне будівництво інших об’єктів»- 217 143грн

(Реалізація об,єкту "Реконструкція вуличного освітлення вул.Бойка-
Блохіна  (від  ТП-160)  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області".  З  них  договір  підряду  210  000грн,
тех.нагляд - 6250грн, авторський нагляд - 893грн);

3.3 КПКВКМБ  0117361  «Співфінансування  інвестиційних  проектів,що
реалізуються  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального
розвитку» на суму 9 155 249 грн;
 КЕКВ  3140  «Реконструкція  та  реставрація  інших  об'єктів»  -

9 155 249  грн  ((співфінансування  проекту  "Реконструкція
Воскресенської  ЗОШ  по  вул.Горького,66  в  смт  Воскресенське
Вітовського  району  Миколаївської  області  (Коригування)",  що
фінансується за кошти ДФРР на суму 1 387 265 грн;відшкодування
з місцевого бюджету коштів, що були повернуті до ФДРР протягом
2019 року ( 1 729  930 грн) та 2020 року (5 173 009грн) на суму
6 902 939 грн;   компенсація різниці  вартості проекту будівництва
після  коригування  проектно-кошторисної  документації  за
об’єктом"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.Горького,66 в
смт  Воскресенське   (Вітовського  району  Миколаївської  області
(Коригування) 18 835 011грн -19 500 056 грн на суму 665 045 грн;
коригування  проектно-кошторисної  документації  об’єкту
"Реконструкція  Воскресенської  ЗОШ  по  вул.Горького,66  в  смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської  області
(Коригування)" З них орієнтовно: коригування проекту 150 000грн,
експертиза 50 000грн на суму 200 000грн);

3.4 КПКВКМБ  0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  об'єднаних  територіальних
громадах" на суму 33 330 грн;
 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і  предметів  довгострокового

користування» - 33 330грн (придбання ноутбуків);
3.5 КПКВКМБ  0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 38 040грн;

 КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»
38040грн (придбання вікон за рахунок коштів цільового фонду);

3.6 КПКВКМБ  0611141«Надання  загальної  середньої  освіти  закладами
загальної середньої освіти» на суму 16 665 грн;
 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і  предметів  довгострокового

користування» - 16 665грн (придбання ноутбуку);
3.7 КПКВКМБ  0617363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках

здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» на суму 1 299 894грн;
 КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  на  суму  1 299

894грн (Реалізація об’єкту "Капітальний ремонт частини приміщень



дошкільного  навчального  закладу  по  вул.Свободи,  109  в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області" за рахунок
залишку  коштів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій).

4. Перерозподілити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади:

4.1 Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету
Воскресенської  селищної  територіальної  громади  по  КПКВКМБ
0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами» на суму 140 895 грн
 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 140 895 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 25 407грн;

4.2 Зменшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету
Воскресенської  селищної  територіальної  громади  по  КПКВКМБ
0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами» на суму 140 895 грн

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 140 895 грн
(Додаткові  психолого-педагогічні  і  корекційно-розвиткові
заняття  (послуги)  для  дітей  з  особливими  освітніми
потребами);

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 територіальної громади на 2021 рік ” дозволить забезпечити збалансованість
та  якісне  виконання   селищного  бюджету,  вчасне  і  цільове  використання  коштів
селищного бюджету.

Селищний голова                                                Олександр ШАПОВАЛОВ


