
 

Пояснювальна записка 

до рішення селищної ради   

„Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік” 
одинадцятої  позачергової сесії 8 скликання № 2  від 06.08.2021року 

 

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 на підставі 

висновку постійної  комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-
комунального господарства від 23.07.2021р №1, розпорядження КМУ від 21.07.2021р 

№ 822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», клопотань Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради від 28.07.2021р №544/01-10, від 04.08.2021 року 

№554/01-19 та листів Вітовського загону місцевої пожежної охорони від 29.07.2021р 

№ 83, від 02.08.2021р № 84 від 03.08.2021р № 85, 

 
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 669 881 грн: 

- КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 657 410 грн (розпорядження КМУ від 21.07.2021р № 

822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій»); 
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджет» на суму 12471 грн; 

2. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної  територіальної  громади на 2021 рік на загальну суму 860 000 грн 

КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

3. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у сумі 100 701 560 грн, у тому числі доходи 

загального фонду 99 752 420 грн, доходи спеціального фонду 949 140 грн                       

( додаток 1 ); 



4. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 12471 грн по 

ТПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

- КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5699 грн 

(придбання бензину для Вітовського загону місцевої пожежної охорони); 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 6722 грн (оплата 

оренди приміщення); 

5. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021рік на загальну суму 860 000грн 

ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 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; 

6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 657410 грн по 

ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».            

З них: 

- 607 410 грн -  збільшення обсягу видатків за рахунок субвенціїз державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за 

об’єктами (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; 

- 50 000 грн – на збільшення обсягу видатків за рахунок субвенціїз 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами за об’єктами (заходами): закупівля комплекту оргтехніки та 
програмного забезпечення, а саме: персональний комп,ютер, монітор, 

комплект бездротовий, павушники, веб-камера з вбудованим 

мікрофоном,операційна система Windows 10, програмне забезпечення , 

ативірус; багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) для 

Каоинівської дитячої музичної школи с.Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області" Воскресенської селищної теритріальної громади   

7. Перерозподілити видаткову частини бюджету Воскресенської селищної ради на 

загальну суму 96732 грн: 

7.1 Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на загальну суму 64668грн: 

- по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)  

по на суму 33132 грн на проведення поточного ремонту приміщення 
спортивної зали Калинівської ЗОШ I-III ступенів Воскресенської селищної 

ради, що розташована за адресою с.Калинівка вул. Соборна,15; 

- по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 31536 грн по 



 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

22 036грн на придбання витратних матеріалів для проведення 

технічного обслуговування систем очищення води, дезинфікації 
систем очищення води в дошкільних закладах освіти; 

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 9500 грн на 

обслуговування систем очищення води, дезинфікації систем 

очищення води в дошкільних закладах освіти включаючи витрати на 

виїзд майстра; 

7.2 Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади на суму 32064грн   
- по ТПКВКМБ 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» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» 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 використанням технологій 
дистанційного навчання (16 ноутбуків); 

7.3 Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік по 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 65 196 на проведення 

поточного ремонту покрівлі спортивної зали Калинівської ЗОШ I-III ст 

Воскресенської селищної ради; 

7.4 Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021рік по 

ТПКВКМБ 0117368 "Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів" на суму 31 536 грн КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на 

співфінансування з місцевого бюджету    субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на впровадження проектів-переможців обласного 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на 

2021рік з подальшим придбанням  спортивногообладнання за проєктом 

"Спортивна громада - здорова країна" - створення спортивного майданчика 

для відновного лікування та оздоровлення сільських жителів в селищі 

Грейгове; 

8. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної класифікації видатків 

та кредитування у сумі 115 944 175 грн, у тому числі по загальному фонду 

103 002 607  грн , по спеціальному фонду у сумі 12 941 568  грн, у т.ч. бюджет 

розвитку 11 876 963 грн (додаток 3, 3а); 

9. Внести зміни в п. 2 додатку 3а «Зміни обсягів асигнувань по загальному фонду 
бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

рішення Воскресенської селищної ради «Про внесення змін до бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади» від 14.05.2021 №4 , а саме : 



Змінити цільове призначення ліхтарів вуличного освітлення у кількості 30 шт для 

с.Калинівка по вул. Баклана на суму 55200 грн по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар», а саме: 

- зменшити видатки на придбання ліхтарів вуличного освітлення у кількості 30 

шт для с.Калинівка по вул. Баклана а суму 6 200 грн (залишкова сума 49 000 

грн); 

- збільшити видатки на придбання матеріалів (затискача проколюючого на суму 

800 грн, мотокоси на суму 2750 грн, лески для мотокоси на загальну суму 1380 

грн, масел на загальну суму 810 грн,  ножа для мотокоси на суму 460 грн) на 

загьну суму 6200 грн 

 
10. Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 

10.1. «Бюджетний кодекс України». 

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

10.3. «Закон України про місцеве самоврядування». 

 

11. 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. 

 

 

 
 

 

 
Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР 

 


