
 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 від   _________2021року № ____                          ___чергової сесії селищної 

 смт  Воскресенське                                                ради восьмого скликання 

 

 

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

 

Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26, ст.65 Закону України  “Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного Кодексу України, Наказу МФУ від 

20.09.2017року №793 (у редакції наказу МФУ від 03.06.2021року № 316) «Про 

затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету», Наказу МФУ від 14.01.2011року №11 (у редакції наказу від 

17.05.2021р №269) «Про бюджетну класифікацію», на підставі висновків 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, 

розпорядження 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», листа Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради від 02.07.2021р № 512/04/01-19,   
Воскресенська селищна рада   
 

В И Р І Ш И Л А : 

Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до бюджету 

селищної територіальної громади на 2021 рік, 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. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у сумі 100 891 679 грн, у тому числі 



доходи загального фонду 99 942 539 грн, доходи спеціального фонду 949 140 

грн ( додаток 1); 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

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

- ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 860 000 грн; 

- ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів» на загальну суму 212 976 грн; 

- ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 50 020 грн; 

- 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» на суму 129 600 

грн; 

4. Перерозподілити видаткову частини загального фонду бюджету 

Воскресенської селищної ради на загальну суму 48 552 грн: 

4.1 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» на суму 48 552 грн; 

4.2 Зменшити видаткову частину бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік по ТПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» на суму 48 552 грн;  

5. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної класифікації 

видатків та кредитування у сумі 116 134 294 грн, у тому числі по загальному 

фонду 104 063 640 грн , по спеціальному фонду у сумі 12 070 654 грн, у т.ч. 

бюджет розвитку 12 079 025грн (додаток 3, 3а); 

6. Затвердити  уточненні показники міжбюджетних трансфертів Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік в сумі 67 307 519 грн, у тому числі показники 

міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 65 069 543 7грн, показники 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 2 237 976грн (додаток №5). 

7. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році в сумі 10 704 703 грн 

(додаток № 6). 

8. Затвердити  в складі видатків бюджету селищної територіальної громади 

уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм на загальну суму 17 838 728 грн, у тому числі 

обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 6 943 328 грн та 

спеціальному фонду – в сумі 10 895 400 (додаток №7). 

9. Затвердити загальний фонд бюджету селищної територіальної громади з 

дефіцитом 15 242 615 грн, у тому числі по загальному фонду 4 121 101 грн, 

по спеціальному фонду 11 121 514 грн, у т.ч. бюджет розвитку 11 006 049 

грн (додаток 2): 

9.1 Визначити джерелом покриття дефіциту загального фонду суму коштів 

4 121 101 грн: 



- Залучення коштів вільного залишку станом на 01.01.2021рік (БКФК 

208100) у сумі 14 877 589 грн; 

- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) (БКФБ 208400) в сумі 10 756 488 грн.  
9.2 Визначити джерелом покриття дефіциту спеціального фонду суму коштів 

11 121 514 грн: 

- кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку  (КБФБ 208400) в сумі 10 643 216 грн.  

З них: 

 кошти вільного залишку станом на 01.01.2021рік -                     

2 111 975грн , 

  залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2021 рік -                   

7 206 541грн; 

 кошти, що надійшли у вигляді субвенції щодо забезпечення 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 
1 299 893грн; 

 кошти, що надійшли у вигляді субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 138079 грн. 

- кошти, що надійшли від сплати екологічного податку – 46 425грн; 

- кошти, що надійшли від благодійних внесків – 31 000грн; 

- кошти, що надійшли від сплати пайової участі – 249 561грн; 

- кошти, що надійшли до цільового фонду – 38 040 грн;  

10. Додатки № 1, 2, 3, 3-а, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

11. Секретарю Воскресенської селищної ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Воскресенської селищної ради. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                     Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


