
 

(грн.)

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06

0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»

Зменшення обсягу видатків для проведення поточного ремонту покрівлі 

спортивної зали Калинівської ЗОШ I-III ст Воскресенської селищної ради
-32 064 0 0 0 -32 064

2 01
0118130 «Забезпечення діяльності 

місцевої пожежної охорони»

Збільшення обсягу видатків на забезпечення Вітовського загону місцевої 

пожежної охорони видатками на оплату оренди приміщення згідно 

договору оренди нерухомого майна №001А19 від 01.01.2019року

3 772 0 0 0 3 772 1*

-28 292 -28 292

3 06

0611191"Співфінансування 

заходів, що реалізується за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

боротьбу з гострою респіратурною 

хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідки під час 

навчального  процесу у закладах 

загальної середньої освіти"

Збільшення обсягу видатків на співфінансування заходів, що реалізується 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

боротьбу з гострою респіратурною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідки під час навчального  процесу у 

закладах загальної середньої освіти в частині придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти 

та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття 

загальної середньої освіти з викоистанням технологій дистанційного 

навчання

0 0 0 32 064 32 064 2*

4 06

0617363 "Виконання 

інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій  

Збільшення обсягу видатків за рахунок субвенціїз державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за обєктами 

(заходами) : "Капітальний ремонт санвузлів Михайло-Ларинської ЗОШ I - 

III ступенів по вулиці Шкільна, 30 в селі Михайло-Ларине Вітовського 

району Миколаївської області" Воскресенської селищної територіальної 

громади 

0 0 0 607 410 607 410 3*

0 0 0 639 474 639 474

-28 292 0 0 639 474 611 182

1*

2* За рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду (за рахунок коштів базової дотації) в сумі 32064 грн

3*

Додаток № 3-а

ДжерелоМета призначення

Найменування коду програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

КВК

до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету 

РАЗОМ
Видатки 

розвитку

Разом по загальному та спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

Разом по спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

За рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими за КБКД 41034500 в сумі 607 410 грн.

За рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету  КБКД 41053900 (бюджет Шевченківської сільської територіальної громади) в сумі 3772грн

Воскресенської територіальної громади на 2021 рік"

XI позачергової сесія 8 скликання №___ від __________2021 року

бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік

ЗМІНИ

обсягів асигнувань по загальному та  спеціальному  фондах

2. Спеціальний фонд

Разом по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади:

в т ч 
№

№ 

пп

1. Загальний фонд

Видатки 

споживання



Начальник фінансового відділу                                                                                       Олена ЦЕСЬКО

Секретар селищної ради                                                                                                   Тетяна БІЛОЗОР
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