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ВИСНОВОК
Засідання постійної комісій селищної ради

з питань фінансів,бюджету,планування, соціально-економічного розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства

від 25.06.2021 року №1

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

Напідставілиста  Департаменту  фінансів  Миколаївської  ОДА   від  021-29/1400  від
18.06.2021рік , додатку № 4 до рішення обласної ради від 17.06.2021р №10 «Зміни у
додаток 5 до рішення обласної ради від 23.12.2020року №35 «Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2021рік» «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік») талиставід
24.06.2021 від 041-24/1428 з відповідними розшифровками про зміни до помісячного
розпису (за винятком надання кредитів з бюджету ) загального фонду бюджету від
22.06.2021р №1,  постійна комісіяз питань фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального
господарства прийняла рішенняпогодити рішення:

«Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на
2021рік», а саме:

1.1 Збільшити  дохідну  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної  громадипо  КБКД  41055000  «Субвенція  з  місцевого
бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у
системі  охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету " на загальну суму129 600грн;

1.2 Збільшити видаткову частину загального  фонду бюджету селищної
територіальної  громади  по  ТПКВКМБ  0379430  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та
заходів у системі охорони здоров,я за рахунок відповідної субвенції з
державного  бюджету»КЕКВ  2620«Поточні  трансферти  органам
державного управління інших рівнів»на загальну суму 129 600грн;



        Затвердити  рішення «Про внесення зміни до бюджету Воскресенської селищної
територіальної  громади  на  2021  рік»  з  відповідними  додаткамина  наступній  сесії
Воскресенської селищної ради.

Контроль  за  виконанням   даного рішення  покласти  на  постійну  комісію з  питань
фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій,
інфраструктури та житлово-комунального господарства (Пильо Юрія Михайловича)

Голова комісії                                                                           Юрій ПИЛЬО

Секретар                                                                                             Аліна ВАРФОЛОМЕЄВА



В О С К Р Е С Е Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  Р А Д А
Вітовського району Миколаївської області

З а с і д а н н я
Постійної комісії селищної ради

з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства

« 25.06.2021 року»  № _____                                         смт Воскресенське
                                                                                         Час проведення17.00

Місце проведення:Воскресенський палац 
культури

№ Члени постійної комісії Присутні на засіданні
постійної комісії
25.06.2021 року

Запрошені на засідання
постійної комісії

1.
ПильоЮрій Михайлович
голова постійної комісії

Пильо
Юрій Михайлович голова

постійної комісії

Белев,ят Юлія Іванівна
головний спеціаліст
Фінансового відділу

Воскресенської селищної
ради

2.
Десяцька Тетяна

Іванівназаступник
голови постійної  комісії

-

3.

Варфоломеєва Аліна
Сергіївна секретар

секретар постійної
комісії

_

4.
Садова Тетяна

Йосипівначлен постійної
комісії

_

5.
Філанов Сергій Іванович

член постійної комісії
_

6.
Трофіменко Наталія

Іванівначлен постійної
комісії

_

7.
Хроленко Сергій

Олександровиччлен
постійної комісії

_

8.
Терлецький Віталій

Віталійович
член постійної комісії

_

8 членів 1 запрошений



Порядок денний
засідання постійної комісії селищної ради

з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій,
інфраструктури та житлово-комунального господарства

від 25.06.2021року

1. «Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади
на 2021рік»;

Доповідач:  т.в.оначальника  відділу  фінансів  Воскресенської  селищної
радиБелев,ят Ю.І.;

Слухали:
Головного спеціаліста Фінансового відділу Воскресенської селищної ради  Белев ,ят Ю. І.,
яка, на підставі листа Департаменту фінансів Миколаївської ОДА  від 021-29/1400 від
18.06.2021рік,  додатку № 4 до рішення обласної  ради від 17.06.2021р № 10 «Зміни у
додаток 5 до рішення обласної ради від 23.12.2020 року №35 «Про обласний бюджет
Миколаївської  області  на  2021рік»  «Міжбюджетні  трансферти  на  2021  рік»  та  листа
Департаменту  фінансів  Миколаївської  ОДА   від  24.06.2021  від  041-24/1428  з
розшифровкою  про  зміни  до  помісячного  розпису  (за  винятком  надання  кредитів  з
бюджету  )  загального  фонду  бюджету  від  22.06.2021р  №1),проінформувала  членів
постійної  комісії  селищної  радиз  питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-
економічного  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального
господарства  про  необхідністьвнесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на, а саме:

1.1 Збільшити  дохідну  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної  громади  по  КБКД  41055000  «Субвенція  з  місцевого
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету " на загальну суму 129 600грн;

1.2 Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади по  ТПКВКМБ 0379430 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету»  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам  державного
управління інших рівнів»на загальну суму 129 600грн;

Виступили:
Голова  постійної  комісії  Пильо  Юрій  Михайлович,  який  вніс  пропозицію
членампостійної  комісії  селищної  радиз  питань  фінансів,  бюджету,  планування,
інфраструктури та житлово-комунального господарства взяти до відома  інформацію
т.в.о начальника відділу фінансівБелев,ят Ю. І.та  внестивідповідні зміни до бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік. 

Результати голосування:
« За » - ____членів;
« Проти » - ____  членів;
«Утримались» -____  членів;



Вирішили:
1. Внести  зміни до  бюджету  Воскресенської  селищної  територіальної  громади на

2021рік, а саме;
1.1 Збільшити  дохідну  частину  загального  фонду  бюджету  селищної

територіальної громади по КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету
на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони
здоров,я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету " на загальну
суму 129 600грн;

1.2 Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної  громади  по  ТПКВКМБ  0379430  «Субвенція  з  місцевого
бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі
охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»
КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших
рівнів»на загальну суму 129 600грн;

2  Рішення  «Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищноїтериторіальноїгромади на 2021рік» затвердити на наступній сесії селищної
ради;

3  Контроль  за  виконанням  даних  рішень  покласти  на  голову  постійної  комісії  з
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інфраструктури та
житлово-комунального господарства Юрія ПИЛЬО

Голова комісіїЮрій ПИЛЬО

Секретар                                                                                   Аліна ВАРФОЛОМЕЄВА



Пояснювальна записка 
до висновку 

засідання Постійної комісії селищної ради
з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,

інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства
від 25.06.2021року

На  підставілиста  Департаменту  фінансів  Миколаївської  ОДА   від  021-29/1400  від
18.06.2021рік,  додатку № 4 до рішення обласної  ради від 17.06.2021р № 10 «Зміни у
додаток 5 до рішення обласної ради від 23.12.2020 року №35 «Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2021рік» «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік») талиста від
24.06.2021  від  041-24/1428  з  відповідними розшифровками  про  зміни до  помісячного
розпису  (за  винятком  надання  кредитів  з  бюджету)  загального  фонду  бюджету  від
22.06.2021р №1,т.в.о начальника відділу фінансів Белев ,ят Ю. І. проінформувала членів
постійної комісії  про необхідність внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
територіальної громади на 2021рік, а саме:

1.1 Збільшити  дохідну  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної  громади  по  КБКД  41055000  «Субвенція  з  місцевого
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету " на загальну суму 129 600грн;

1.2 Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади по  ТПКВКМБ 0379430 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони  здоров,я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету»  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам  державного
управління інших рівнів»на загальну суму 129 600грн:
- міжбюджетний  трансферт  з  бюджету  селищної  територіальної

громади до бюджету м.Миколаєва за рахунок медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція спрямовуються
на поточні видатки медичного закладу Миколаївської міської лікарні
№5, а саме придбання ліків від цукрового діабету

Голова комісії                                                                        Юрій ПИЛЬО

Секретар                                                                                        Аліна ВАРФОЛОМЕЄВА
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