
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від   26.02. 2021року № 8                                                  ІV  сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                            восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  Воскресенської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

         Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26, ст.65 Закону України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні",  ст.78  Бюджетного  Кодексу України,  клопотань
відділу ОКМС, ЖКП «Калина», ККП Воскресенське, листів Вітовського загону МПО,
КП ПМСД Мішково-Погорілівської  сільської  ради та  КНП «Миколаївська  обласна
дитяча  клінічна  лікарня  «Миколаївської  обласної  ради,  заслухавши  і  обговоривши
інформацію  т. в.  о. начальника Фінансового відділу Воскресенської селищної ради
щодо необхідності внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної
громади на 2021 рік, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :
           Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік:

1. Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на загальну суму 4 527 649 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 100 121 грн;

1.2 КПКВКМБ  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» на суму 124 125грн;

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

1.4 КПКВКМБ   0116030  "Організація  благоустрою  населених  пунктів"  на
суму 80 825 грн;

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;



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

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

1.8 КПКВКМБ  0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 69 827 грн;
1.9 КПКВКМБ  0611021  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами

загальної середньої освіти» на суму 333 025 грн;
1.10 КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у с» на суму

394 713 грн;
1.11 КПКВКМБ  0614030  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері

освіти» на суму 99 819грн;
1.12 КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на суму 15 997 грн;
1.13 КПКВКМБ  0810160  "Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у

містах (місті  Києві),  селищах,  селах,  територіальних громадах" на суму
1 094 642 грн;

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

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

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

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

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

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

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;

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;

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;

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

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

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

1.26 КПКВКМБ  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  на  суму
457 304 грн;



2. Зменшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на загальну суму 293 197 грн (додаток 3-а) у
т. ч. по.:
2.1 КПКВКМБ 0113020 «Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій

громадян» на суму 2 909 грн;
2.2 КПКВКМБ 0113031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства» на суму 400грн;
2.3 КПКВКМБ  0113032  «Надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з

оплати послуг зв’язку» на суму 2 880 грн;
2.4 КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим

категоріям громадян на залізничному транспорті» на суму 3000 грн;
2.5 КПКВКМБ  0113050  «Пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 28 700 грн;
2.6 КПКВКМБ 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб

з інвалідністю внаслідок війни» на суму 7 100 грн;
2.7 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;

2.8 КПКВКМБ  0113171  «Компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю  на
бензин,  ремонт,  технічне обслуговування автомобілів,  мотоколясок і  на
транспортне обслуговування» на суму 5 100 грн;

2.9 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;

2.10 КПКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
та праці» на суму 76 400 грн;

2.11 КПКВКМБ  0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на суму 101 617 грн;

3. Збільшити  видаткову  частину  спеціального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на  загальну суму 10 837 745 грн. (додаток 3-
а) у т. ч.  по:
3.1 ПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на суму

77 425 грн;
3.2 КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»

на суму 217 143 грн;
3.3 КПКВКМБ  0117361  «Співфінансування  інвестиційних  проектів,що

реалізуються  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального
розвитку» на суму 9 155 249 грн;

3.4 КПКВКМБ   0610160  "Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті  Києві),  селищах,  селах,  територіальних громадах" на суму
33 330 грн;

3.5 КПКВКМБ  0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 38 040грн;
3.6 КПКВКМБ  0611141  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері

освіти» на суму 16 665 грн;
3.7 КПКВКМБ  0617363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках

здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» на суму 1 299 893грн;



4. Затвердити  уточнений  обсяг  видатків  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної класифікації видатків
та кредитування у сумі 114 562 837 грн, у тому числі по загальному фонду у
сумі  102 704  458  грн,  по  спеціальному  фонду  у  сумі  11 858  379  грн  в  т.  ч.
бюджет розвитку 10 909 239грн (додаток 3).

5. Затвердити  уточненні  показники міжбюджетних трансфертів  Воскресенської
селищної ради на 2021 рік в сумі 2 054 556грн (додаток №5).

6. Затвердити   розподіл  коштів  бюджету  розвитку  на  здійснення  заходів  із
будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та
соціальної  інфраструктури  за  об’єктами  у  2021  році  в  сумі  10 672  285  грн
(додаток №6).

7. Затвердити   в складі видатків селищного бюджету уточнений розподіл витрат
місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну
суму 17 198 127грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у
сумі 6 448 417 грн та спеціальному фонду – в сумі 10 749 710 (додаток №7).

8. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в сумі   4162958
грн. Джерелом покриття визначити  (додаток №2):

-  залучення коштів вільного залишку станом на 01.01.2021рік (БКФБ  
   208100)  в сумі 14739589 грн.
- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 10576631 грн. 

9. Затвердити  спеціальний  фонд  селищного  бюджету  з  профіцитом  в  сумі
10 909 239 грн. Джерелом покриття визначити (додаток  №2):

- кошти,  що  передаються  з  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (КБФБ 208400) в сумі 10 576 631 грн. з них:

 кошти  вільного  залишку  станом  на  01.01.2021рік  -
1 998 703грн ,

  залишок  освітньої  субвенції  станом  на  01.01.2021  рік  -
7 206 541грн;

 кошти, що надійшли у вигляді субвенції щодо забезпечення
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  –
1 299 893грн;

 кошти,  що  надійшли  у  вигляді  субвенції  з  місцевого
бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету – 71 494грн

- кошти, що надійшли від сплати екологічного податку – 46 425грн;
- кошти, що надійшли від благодійних внесків – 31 000грн;
- кошти, що надійшли від сплати пайової участі – 217 143грн;
- кошти, що надійшли до цільового фонду – 38 040 грн; 

      10.  Додатки №  2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з питань  фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                     Олександр ШАПОВАЛОВ


