
 

Пояснювальна записка 

до рішення селищної ради   
„Про  внесення змін до бюджету  

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік” 

VII позачергової сесії 8 скликання №4 від 14.05.2021року 

 

1.Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 

Рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенськоїселищної 

територіальної громади на 2021 рік”розроблене 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 клопотаннях Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради від 13.04.21р 

№322\04\01-19, 318\04\01-19, 316\04\01-19, 324\04\01-19, 321\04\01-19, 347\04\01-19 

від 21.04.2021р, 363\04\01-10 від 26.04.2021р, 370\04\01-10 від 28.04.2021р, 

376\04\01-10  від 29.04.2021р, 348\04\01-19 від 21.04.2021р,поданнях Воскресенської 

селищної ради від 14.042021р вх№1705\02-53, клопотаннях старост Воскресенської 

селищної ради від 02.04.2021р вх№1845\02-53, від 16.04.2021р №597, від 

19.04.2021р вх№1772\02-53, від 15.04.2021р №1-46\04.09, від 23.04.2021 

вх№1857\02-53, від 21.04.2021р №1-49\04.09, листах ЖКП «КАЛИНА» від 

22.04.2021р №20, від 12.05.2021р №15,  Воскресенського ККП від 19.04.2021р №24, 

від 30.04.2021р №25, від 30.03.2021р №21, від 30.03.2021р №20 та клопотанні КП 

«Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Мішково-

Погорілівської сільської ради від23.03.2021р №403 
 

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 видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 24 728 грн по 

 КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 

24 728 грн по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам 

державного управління інших рівнів» (придбання туберкуліну у 

кількості 1380 доз для КП "Медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги" Мішково-Погорілівської сільської ради); 
2. Перерозподілити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 970 127грн. А саме: 

2.1 Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної ради на суму  970 127 грн по 

 КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 252 595грн задля придбання 

насосів центробіжних у кількості 3шт для комунальних 

підприємств: ККП Воскресенське, ЖКП "КАЛИНА", КП 



"ЛАГУНА" - 37074грн; матеріалів (труби 200м) задля заміни 

водопровідної мережі по вул Поперечна  від вул.Лісова до 

вул.Шевченка та часткової заміни мережі по вул.Шевченко в смт 

Воскресенське Воскресенським ККП – 5 960грн; матеріалів (труба, 

кран, муфта, тройник, кран шаровий) задля заміни башти Пожарна 

та часткової заміни водопровідної мережі Воскресенським ККП - 
169 061грн; насосу дренажного у кількості 1шт ЖКП "КАЛИНА"-             

1 500грн; матеріалів (труби 1300м) задля проведення поточного 

ремонту водопостачання на аварійній ділянці по вул. Суворова в 

с.Калинівка ЖКП "КАЛИНА"-39000грн; 

 КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

на загальну суму 66 327грн. З них: по КЕКВ 2110 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на суму 55200грн задля 
придбання ліхтарів вуличного освітлення  у кількості 30шт для 

с.Калинівка по вул. Баклана; по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 

суму 9 120грн; по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 

суму 2007грн; 
 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 6 960 грн  КЕКВ 2110 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» задля придбання господарчих, 

лако-фарбних та супутніх товарів задля переобладнання  

приміщення ФАПу Грейгівської АЗПМСМ у приміщення 

"Народний дім" в с.Водокачка ; 

 КПКВКМБ 0116071 "Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)"  на суму 

156 017грн по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) задля відшкодування 

різниці в тарифах: ЖКП «КАЛИНА» на суму 97 435грн, ККП 

Воскресенське на суму 58 582грн; 

 КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на загальну суму 

208 836грн. З них: по КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 68 310грн задля придбання 
матеріалів (господарчі, лако-фарбні та супутні товари) для 

проведення поточного ремонту в закладах дошкільної освіти -                   

55 000грн; водонагрівачів у кількості 2 шт на суму 5540грн для 

Воскресенського ДНЗ "Сонечко"; водонагрівачів у кількості 1 шт на 

суму 2770грн для Калинівського ДНЗ "Сонечко", насосу 

ценробіжного для Михайло-Ларинського ДНЗ "Джерельце"-

5000грн); по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 114 994грн 

задля виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам 

дошкільних закладів; по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 
плату»на суму 25 299грн; по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 233 грн задля здійснення оплати послуг з 

пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини у 3-ф 



електроустановці прямого включення до 1000В у Горохівському 

ДНЗ. 

 КПКВКМБ 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на загальну суму 234 973грн.  З них по 

КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

76 600грн задля  придбання матеріалів (господарчі, лако-фарбні та 
супутні товари) для проведення поточного ремонту в 

загальноосвітніх  закладах  - 70 000грн; водонагрівачу у кількості 

1шт для Воскресенської ЗОШ – 4 300грн;  трімеру у кількості 1шт 

для Калинівської ЗОШ – 2300грн. По КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на суму 158 373 грн задля проведення 

поточного ремонту покрівлі спортивної зали Калинівської ЗОШ I-

III ст Воскресенської селищної ради – 154 156 грн; оплати послуг зі 

зняття показників електронного коректора по Степівські гімназії –             

2 359грн; здійснення оплати послуг з отримання, комплектування, 

збереження підручників і учбово-методичної літератури – 1 858грн. 

 КПКВКМБ 0611081 "Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами" на загальну суму 15 327грн. З них по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на суму 12 563 грн задля виплати матеріальної 

допомоги на оздоровлення працівникам Калинівської музичної 

школи; по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму             

2 764 грн; 

 КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 

29 092 грн по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» (придбання туберкуліну у кількості 1380 
доз для КП"Медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Мішково-Погорілівської сільської ради; 

2.2 Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної ради на суму  970 0127 грн по: 

 КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на загальну суму                       

320 000грн. З них: по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 

250 000грн; по КЕКВ 2273 «Оплата енергоносіїв» на суму 70 000грн; 

 КПКВКМБ 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на загальну суму 600 000грн. З них: по 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 410 000грн; по КЕКВ 

2273 «Оплата енергоносіїв» на суму 190 000грн; 

 КПКВКМБ 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги" по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» на суму 50 127грн; 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 145 690 грн по: 
 КПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів» на суму 113 272грн по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

задля збільшення видатків на співфінансування з місцевого бюджету   

до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування на 2021рік з подальшим 



придбанням 4-х комплектів спортивного обладнання: проєкт "Здорові 

діти- здорова нація" - створення дитячого спортивного майданчика на 

території дитячого навчального закладу "Колосок" в селі Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області  - 19 512гн, "Спорт 

доступний кожному"- створення спортивного майданчика для 

оздоровлення жителів села Михайло-Ларине Вітовського району 
Миколаївської області - 35 988грн, "Спортивна громада - здорова 

країна" - створення спортивного майданчика для відновного 

лікування та оздоровлення сільських жителів в селищі Грейгове -                

37 940грн, "Від спорту в громаді до олімпійських перемог" - 

створення спортивного майданчика Street Workout (вуличного 

воркауту) для оздоровлення жителів села Калинівка - 19 832грн.   

 КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на 

суму 32 418 грн по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» задля здійснення оплати  технічного обстеження по об,єкту 

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

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області 

(Коригування)". 

 

 

 

4. 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». 
 

 

 

5.  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 

 


