
 

Пояснювальна записка 

до рішення селищної ради   

„Про  внесення змін до бюджету  

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік” 

VIII позачергової сесії 8 скликання №__ від ______2021року 

 

1.Обґрунтування необхідності  підготовки рішення 

Рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

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 висновках постійної  

комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства від 02.06.2021р №1, від 25.06.2021р №1, від 30.06.2021р №1, у 

розпорядженні Миколаївської обласної державної адміністрації від 01.07.2021р                         

№ 359-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад 

Миколаївської області на 2021рік» та листі Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради від 02.07.2021р № 512/04/01-19 
 

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 до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік, а саме: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 1 252 596 грн: 

- 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 суму 129 600 грн; 

- КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 860 000 грн; 

- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджет» на суму 262 996 грн; 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 1 252 596 грн 

по: 

2.1 ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на загальну суму 860 000грн та 
розподілити зазначені кошти за наступним призначенням; 

- Закупівля медичного обладнання, інвентаря, 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; 

2.2 ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» на загальну суму 212 976 грн.  
- З них розподілити  112 996 грн за призначенням; збільшення видатків за 

рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на спів 

фінансування впровадження проектів - переможців обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на 2021рік з 

подальшим придбанням 3-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  - 29 268гн (Загальна 

вартість проекту становить 48780 грн. З них 19 512грн – за рахунок  спів 
фінансування з бюджету Воскресенської селищної ради у розмірі 40%;  29 

268 грн – за рахунок субвенції з обласного бюджету у розмірі 60%); 

- проект "Спорт доступний кожному"- створення спортивного майданчика для 

оздоровлення жителів села Михайло-Ларине Вітовського району 

Миколаївської області – 53 980грн. (Загальна вартість проєкту становить 

89968 грн. З них 35 988грн – за рахунок  спів фінансування з бюджету 

Воскресенської селищної ради у розмірі 40%;  53 981 грн – за рахунок 

субвенції з обласного бюджету у розмірі 60%); 

- проект "Від спорту в громаді до олімпійських перемог" - створення 
спортивного майданчика Street Workout (вуличного воркауту) для 

оздоровлення жителів села Калинівка - 29748грн. (Загальна вартість проєкту 

становить 49 580 грн. З них 19 832грн – за рахунок  спів фінансування з 

бюджету Воскресенської селищної ради у розмірі 40%;  29 748 грн – за 

рахунок субвенції з обласного бюджету у розмірі 60%);ТПКВКМБ 0617368 

«Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших 

бюджетів» на суму 50 020 грн; 
- З них розподілити 99 980 грн за призначенням: збільшення 

видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 
році: 

- придбання дитячого майданчика для встановлення в смт 

Воскресенське – 49 990грн; 

- придбання дитячого майданчика для встановлення у 

Грейгівському старостаті – 49 990грн; 

2.3 ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з 

інших бюджетів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління 

інших рівнів» на суму 50 020 грн за призначенням: збільшення видатків за рахунок 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 

році: 



 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;    

2.4 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. 

3. Перерозподілити видаткову частини загального фонду бюджету 

Воскресенської селищної ради на загальну суму 48 552 грн: 

3.1 Збільшити видаткову частину бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади  по ТПКВКМБ 0611181 «Співфіансування 

заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  на 

суму 48 552 грн за призначенням: спів фінансування 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; 

3.2 Зменшити видаткову частину бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік по ТПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 

48 552 грн;  

4. Внести зміни у додаток 5 «Міжбюджетний трансферт на 2021 рік» до 

відповідного рішення в частині делегування повноважень іншим бюджетам на 

здійснення видатків з надання послуг в 2021році Об’єднаному трудовому архіву 

сільських, селищних рад Вітовського району Миколаївської області, а саме: 

-   зменшити делеговані повноваження (субвенцію) районному 

бюджету Миколаївського району на здійснення видатків з надання 

послуг в 2021році Об’єднаному трудовому архіву сільських, 

селищних рад Вітовського району Миколаївської області на суму 

66 343грн (шістдесят шість  тисяч триста сорок три гривні); 

-   збільшити делеговані повноваження (субвенцію) до бюджету 

Мішково-Погорілівської сільської ради на здійснення видатків з 



надання послуг в 2021році Спільній комунальній установі                            
«Об’єднаний  трудовий архів Воскресенської, Первомайської 

селищних рад та Галицинівської, Мішково-Погорілівської, 

Шевченківської  сільських рад»  на суму 66 343грн (шістдесят шість  

тисяч триста сорок три гривні); 

 Заробітна плата – 52 730 грн; 

 Нарахування на оплату праці – 11 600 грн; 

 Оплата теплопостачання – 1000 грн; 

 Оплата водопостачання та водовідведення – 60 грн; 

 Оплата електроенергії – 953грн; 

5. Внести зміни в п.5 додатку 3а «Зміни обсягів асигнувань по загальному та 

спеціальному фондах бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» до рішення сесії «Про внесення змін до бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади» від 14.05.2021 року №4, а 

саме: змінити цільове призначення: 

5.1 зменшити видатки на суму 5000грн по ТПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» за призначенням; насос ценробіжний для Михайло-Ларинського 

ДНЗ "Джерельце" ; 

5.2 збільшити видатки на суму 5000грн по ТПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» за призначенням 

 насосна станція 1 шт – 2 949грн; 

 п/е коліно 1 шт – 23грн; 

 кут 1шт -  22 грн; 

 ніпель 1шт – 36 грн; 

 ялинка (кран) 1 шт – 130 грн; 

 кран 4 шт – 1840 грн  
 

6. Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 
6.1. «Бюджетний кодекс України». 

6.2. «Закон України про державний бюджет України на 2021 рік». 

6.3. «Закон України про місцеве самоврядування». 

 

7. 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 

 


