
 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 

 від   18.03.2021 року № 4                                     V  позачергової 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, клопотання 

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

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

ч. по.: 

1.1 Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської    

селищної територіальної громади по 

- КПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері  у 

містах (місті Києві), селищах,селах,територіальних громадах» на суму                 

33 924 грн; 

1.2 Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 
селищної територіальної громади на загальну суму 33924 грн (додаток 3-а) у 

т. ч. по.: 

- КПКВКМБ 0113020 «Забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян» на суму 2 909 грн; 

- 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 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). 



3 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). 

4 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.  

5 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;  

      6.  Додатки № 2, 3,3-а, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7. 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 

 

 


