
 

Пояснювальна записка 

до рішення селищної ради   
„Про  внесення змін до бюджету  

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік” 

VI позачергової сесії 8 скликання №5 від 16.04.2021року 

 

1.Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 

         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 рішення враховано необхідність фінансування невідкладних 

проблем, які виникли в процесі виконання бюджету, що підтверджено у листі 

Фінансового відділу Шевченківської сільської ради від 09.03.2021року №25, 

департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 

18.03.2021року №021-29/688,подання Воскресенської селищної ради від 

15.04.2021року №1708/02-53 
 

2.Мета і завдання підготовки рішення 
            В зв’язку з ефективним використанням наявного фінансового ресурсу, 

дотриманням збалансованості доходів та видатків бюджету селищної територіальної 

громади, пропонується: 

Внести зміни добюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік, 

а саме: 

 

1. Збільшити дохідну  частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 148 443грн по: 

1.1 КБКД 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» на 

суму 146 792грн(згіднолиста департаменту фінансів Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 18.03.2021року № 021-29/688   за 

рішенням обласної ради від 23.12.2021року№35 «Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2021 рік» додатку5 «Міжбюджетні 

трансферти»); 
1.2 КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджет» на суму 

1651грн(згіднолиста Фінансового відділу Шевченківської сільської ради 

від 09.03.2021року№25 за рішенням Шевченківської сільської ради «Про 

внесення змін для бюджету Шевченківської сільської територіальної 

громади на 2021рік» на відшкодування витрат: пожежа с.Зелений гай вул. 

Центральна,57); 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 
селищної територіальної громади на загальну суму 81 858грн по: 

2.1 ТПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони» на суму 1651грнпо КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на забезпечення Вітовського загону місцевої пожежної 

охорони видатками на оплату оренди приміщення згідно договору оренди 

нерухомого майна №001А19 від 01.01.2019року; 



1.1 ТПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму 

80 207грндля проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і 

корекційно-розвиткових занять (послуг)(видатки споживання); 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 65 744грн; 
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 14 463грн; 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 9 221 834рн по: 

3.1 ТПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 66 585грндля придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку (видатки розвитку); 

3.2 ТПКВКМБ 0111041 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» на суму 7 206 541грн за рахунок залишку освітньої субвенції 

станом на 01.01.2021 рік за наступним призначенням: 1) реалізація об’єкту 

"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.Горького,66 в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області (Коригування)" 

на загальну суму 7 006 541грн; 2)коригування проектно-кошторисної 

документації за об’єктом"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 

вул.Горького,66 в смт. Воскресенське  (Вітовського району Миколаївської 

області (Коригування) на суму 150000грн; 3)експертиза проектно-
кошторисної документації за об’єктом"Реконструкція Воскресенської 

ЗОШ по вул.Горького,66 в смт Воскресенське  (Вітовського району 

Миколаївської області (Коригування) на суму 50 000грн;; 

3.3 ТПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»на суму 1 948 708грн 

за рахунок коштів вільного залишку станом на 01.01.2021 рік за 

наступним призначенням: реалізація об’єкту "Реконструкція 

Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт. Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області (Коригування)"; 

4. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 9 155 249 грн (додаток 3-а) у 

т.ч. по.: 

4.1 КПКВКМБ 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів,що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 

на суму 9 155 249грн за наступним призначенням: 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 ДФРР 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 грнна 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.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. «Бюджетний кодекс України». 

3.2. «Закон України про державний бюджет України на 2021 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 

 


