
 

(грн.)

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 0611010

Зменшення обсягу видатків на придбання продуктів харчування у 

дошкільних закладах освіти ; -48 552 0 0 0 -48 552

2 06 0611181

збільшення обсягу видатків на співфінансування з місцевого бюджету до 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», а саме:

• на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного ) – 11 

814грн;

• на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 16 663грн;

• на закупівлю комп’ютерного обладнання – на суму 20 075грн;

48 552 0 0 0 48 552 1*

3 06 0617368

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територіальних громад Миколаївської 

області у 2021 році задля придбання;  посуду та побутової техніки для 

закладів дошкільної освіти, а саме:

• придбання пилососів (2-х од) та набору посуду для Михайло-

Ларинського ДНЗ «Джерельце» на суму 19 980грн;

• придбання водонагрівача, електром’ясорубки, холодильника для 

Калинівського ДНЗ «Сонечко» на суму 17 220 грн;

• придбання холодильника для Пересадівського ДНЗ «Колосок» на суму 

12 820 грн;   

50 020 0 0 0 50 020 5*

4 37 0379430

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету:

• 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

129 600 0 0 0 129 600 2*

179 620 0 0 0 179 620

обсягів асигнувань по загальному та  спеціальному  фондах

№

№ 

пп

1. Загальний фонд

Видатки 

споживання

Додаток № 3-а

ДжерелоМета призначення

Найменування коду програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

КВК

до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету 

Воскресенської територіальної громади на 2021 рік"

X позачергової сесія 8 скликання №1 від 20.07.2021 року

бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік

ЗМІНИ

РАЗОМ
Видатки 

розвитку

Разом по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

в т ч 



5 01 0117363

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенціїз державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій на закупівлю:                                                                                          

• медичного обладнання, інвентарю, меблів та оргтехніки: ЕКГ апарат 

5шт, холтер 2шт;

• Меблі офісні: крісло офісне 23шт, стіл офісний,  шкаф для документів 

6 шт, стільці офісні 20 шт, шафа для роздягальні 1шт;

• Комп’ютер у зборі (монітор, процесор, клавіатура, безперебійний 

пристрій, принтер) 5 шт;

• Гемоаналізатор біохімічний для Воскресенської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, Воскресенської селищної ради, 

Миколаївська область, Миколаївський район, смт Воскресенське, вулиця 

Соборна, 92 у кількості 1 шт;

0 0 0 860000 860 000 3*

6

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на впровадження проектів - переможців обласного 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на 

2021рік з подальшим придбанням 3-х комплектів спортивного 

обладнання

0 0 0 112996 112996 4*

7

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році задля 

придбання; 

- придбання дитячого майданчика для встановлення в смт Воскресенське 

– 49 990грн;

- придбання дитячого майданчика для встановлення у              

Грейгівському старостаті – 49 990грн;

0 0 0 99980 99980 5*

0 0 0 1 072 976 1 072 976

179 620 0 0 1 072 976 1 252 596

1*

2* За рахунок субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров,я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 129 600 грн

3*

4*

5*

Секретар селищної ради                                                                                                   Тетяна БІЛОЗОР

Начальник фінансового відділу                                                                                       Олена ЦЕСЬКО

За рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 860 000грн

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджет на суму 112 996 грн

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджет на суму 150 000 грн

За рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду (за рахунок коштів селищного бюджету ) в сумі 48 552 грн

Разом по загальному та спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

Разом по спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

011736801

2. Спеціальний фонд



3110

2210

2620



3110

3110

3110


