
 

Пояснювальна записка 
до рішення селищної ради   

„Про  внесення змін до бюджету  

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік”  

V позачергової сесії 8 скликання №4 від 18.03.2021 року 

 

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 клопотанні 

Відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної 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. Перерозподілити видаткову частину загального фонду бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади на загальну суму                 

33 924грн задля утримання автомобіля  для надання послуг з перевезення, 

що здійснюється Службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату Відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради (додаток 3-а) : 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади по.: 

1.1 КПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах ) місті Києві), селищах,селах,територіальних громадах» на суму                

33 924грн; 

 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                       

16 200грн (дизельне паливо); 

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 17724 грн 

(послуги зі страхування 724грн, технічне обслуговування 15000грн, 

послуги з реєстрації транспортного засобу 2000грн). 

3. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на суму загальну суму  33 924 грн 
(додаток 3-а) у т.ч по.: 

3.1 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); 

3.2 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); 

 

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 

 


