
 

Пояснювальна записка 

 

до рішення селищної ради   

„Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік” 

чотирнадцятої  позачергової сесії 8 скликання  від 18.11.2021року № 1 

 

1.Обґрунтування необхідності  підготовки рішення 

           Рішення селищної ради „ Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021рік ” 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 висновками 

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

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства від 21.10.2021р №1 та від 28.09.2021р №1, листами Відділу ОКМС 

Воскресенської селищної ради від 30.09.2021р № 661/04/01-10, від 01.10.2021р № 

662/04/01-10, від 22.09.2021р № 627/04/01-10,  від 21.10.2021р № 695/04-01-10, від 

11.11.2021рік №754/04/01-10, від 08.11.2021р №736/04/01-10, від 08.11.2021р № 

737/04/01-10, від 12.11.2021р №757/04/01-10, від 12.11.2021р №756/04/01-10, від 

17.11.2021р №771/04/01-10, від 15.11.2021р №7621/04/01-10, поданнями 
Воскресенської селищної ради від 01.10.2021р № 4113/02-53, від 30.09.2021р                               

№ 4104/02-53,  від 08.11.2021р № 4593/02-53, від 08.11.2021 року № 4592/02-53, від 

04.11.2021 року № 4560/02-53, від 05.10.2021 року № 4153/1/02-53, від 09.11.2021 року 

№ 4648/02, від 25.10.2021р 4401/02-53, від 12.11.2021 р № 4713/02-53, листом 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій ГУ ДОНС України у 

Миколаївській області від 28.10.2021 року № 29.07/41, листом Державної 

казначейської служби України ГУ ДКСУ у Миколаївській області від 13.10.2021 рік 

№4257/02-53, листом Відділу освіти, культури, молоді та спорту Мішково -

Погорілівської сільської ради від 27.09.2021р № 569, листом Фінансового відділу 
Воскресенської селищної ради від 01.10.2021р № 161, 162, листом  Відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради від 11.08.2021 року № 

62 та від 28.10.2021 року № 94, клопотань старости Грейгівського старостинського 

округу від 26.10.2021року №4418/02-53, листом КП «Медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Мішково-Погорілівської сільської ради від 26.10.2021р 

№ 1152, службовою запискою фінансового відділу Воскресенської селищної ради від 

08.11.2021 року № 191,192,  листом Фінансового відділу  Шевченківської сільської 

ради  від 16.11.2021 року № 146, розпорядженням Миколаївської ОДА від 23.09.2021 

року №496-р «Про перерозподіл видатків та міжбюджетного трансферту обласного 

бюджету на 2021р», розпорядженням Миколаївської ОДА від 27.09.2021року №499-р 
«Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської  

області у 2021 році», розпорядженням Миколаївської ОДА від 17.11.2021 р № 577-р 

«Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету», 

розпорядженням КМУ від 28.10.2021р № 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій». 

 

 

 



 
2.Мета і завдання підготовки рішення 

     В метою ефективного використанням наявного фінансового ресурсу  

Воскресенської селищної територіальної громади вирішено: 

Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік, а саме: 

Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік, а саме: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Воскесенської селищної 

територіальної громади  на загальну суму 2 797 675 грн. З них по: 

1.1 КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 347 927 
грн: 

 згідно розпорядження  Миколаївської ОДА  від 27.09.2021р № 499-р 

«Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територіальних  громад Миколаївської області у 2021р» на суму 330 410 

грн; 

 згідно розпорядження  Миколаївської ОДА  від 23.09.2021р № 496-р 

«Про перерозподіл видатків та міжбюджетного трансферту обласного 

бюджету на 2021 рік» на суму 10590 грн; 

 згідно рішення Шевченківської сільської ради від 01.11.2021 року №2 

«Про внесення змін до бюджету Шевченківської сільської територіальної 
громади на 2021 рік» на суму 6927 грн. Кошти отримані у вигляді 

відшкодування витрат на гасіння пожежі Вітовським ЗМПО на території 

Шевченківської сільської ради; 

1.2 КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 2 000 000 грн: 

 згідно  розпорядження КМУ від 28.10.2021р № 1337-р «Деякі питання 

розподілу у 2021р субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій»; 

1.3 КБКД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» на суму 449 748 грн; 

 згідно  розпорядження Миколаївської  ОДА від 17.11.2021р № 577-р 

«Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного 

бюджету»; 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 1 003 321 грн по: 

2.1 ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 

суму 40 030 грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального 

фонду бюджету селищної територіальної громади ) по: 

 КП "Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Мішково-

Погорілівської сільської ради: збільшення обсягу поточних  видатків  для 

придбання: комплекту зимових шин на 4080грн; бензину (орієнтовно 300 

л)на 9000грн; транспортного середовища для тестів ПРЛ на визначення 
COVID-19 в кількості 665 шт за ціною 30 грн на 19950 грн; оплату 

послуг гарантійного тезнічного обслуговування автомобіля на 7000грн: 



 КУ "Інклюзивно-ресурсний центр територіальних громад Вітовського 

району" Миколаївської області: зміна цільового призначення. Зменшення 

видатків на придбання: тренажеру універсального реабілітаційного 

1909грн, велотренажера 1413грн, лавки гімнастичної 636грн, термометр 

176грн на придбання. Збільшення  обсягу капітальних видатків  для  

придбання універсального тренажеру (стіл реабілітаційний) на загальну 

суму 413 грн: 

2.2 ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів»  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів»  на суму 8000 грн (за рахунок перерозподілу 

видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади). Надати міжбюджетний  трансферн : 

 УДКСУ Вітовського району у Миколаївській області у сумі  5000 грн 

(покращення матеріально-технічної бази управління); 

 16 державній пожежно-рятувальній частині 2 державного пожежно -

рятувального  загону ГУ  ДСНС України у Миколаївській області на у 

сумі 3000 грн (покращення матеріально-технічної бази);   

2.3 ТПКВКМБ 0116071 ««Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 

на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 216 813 грн (за рахунок перерозподілу видаткової 

частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади ). З 

них по: 

 збільшення видатків на відшкодування різниі в тарифах за 3 квартал  

2021 року по Воскресенське ККП на суму 96 256 грн; 

 збільшення видатків на відшкодування різниі в тарифах за 3 квартал  

2021 року поЖКП "КАЛИНА" на суму 120 557 грн; 

2.4 ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  на суму 93 400 грн (за рахунок субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської 

області у 2021 році (КБКД 41053900) згідно розпорядження Миколаївської 

ОДА від 27.09.2021року № 499-р): 

 придбання кондиціонеру для охолодження приміщення 25м.кв (7900грн), 

та його установки (3500гр) для амбулаторії ЗПСМД с.Пересадівка 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Пересадівка, вул. Чайки,11 ( депутат Шабільянова 

І.В.); 

 придбання кондиціонеру для охолодження приміщення 30м.кв (9000грн), 

та його установки (3500гр) для амбулаторії ЗПСМД с.Пересадівка 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Пересадівка, вул. Чайки,11 ( депутат Шабільянова 

І.В.); 

 придбання багатофункціонального пристрою(МФУ) для амбулаторії 

ЗПСМД с.Пересадівка Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області, за адресою с. Пересадівка, вул. Чайки,11 (депутат 

Шабільянова І.В.)на суму 9000грн; 

 придбання двох кушеток медичних (вартість однієї 3300грн), для 

амбулаторії ЗПСМД с.Пересадівка Воскресенської селищної ради 



Вітовського району Миколаївської області, за адресою с.Пересадівка, 
вул. Чайки,11 (депутат Шабільянова І.В.)на загальну суму 6600грн; 

 придбання лампи бактерицидної рециркулятора, для амбулаторії ЗПСМД 

с.Пересадівка Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області, за адресою с.Пересадівка,  вул. Чайки,11на суму 

2800грн; 

 придбання медичного столика, для амбулаторії ЗПСМД с.Пересадівка 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Пересадівка,  вул. Чайки,11на суму 2000 грн; 

 придбання масок медичних захисних одноразового використання в 

кількості 5000 штук, для амбулаторії ЗПСМД с.Пересадівка 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Пересадівка, вул. Чайки,11на загальну суму 
4600грн; 

 придбання рукавичок медичних оглядових,нітрил, не стерильних, не 

припудрених в кількості 5000 штук, для амбулаторії ЗПСМД 

с.Пересадівка Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області, за адресою с.Пересадівка, вул. Чайки,11(депутат 

Шабільянова І.В.)на загальну суму 44500 грн; 
2.5 ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 167 672 грн. З них: по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 158 521грн; по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 9 151 грн  грн (за рахунок 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад 

Миколаївської області у 2021 році (КБКД 41053900) згідно розпорядження 

Миколаївської ОДА від 27.09.2021року № 499-р): 

 придбання матеріалів для проведення технічного обслуговування систем 

очищення води, дезінфікації систем очищення води для Калинівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів Воскресенської селищної ради 

Вітовського району Миколаївської області за адресою с. Калинівка, вул. 

Соборна, 15 (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 6571 грн; 

 придбання матеріалів для проведення технічного обслуговування систем 
очищення води, дезинфікації систем очищення води в Пересадівській 

загальноосвітньої школи I – III ступенів Воскресенської селищної ради 

Вітовського району Миколаївської області за адресою вул. Шевченка, 

160 (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 5510 грн; 

 придбання матеріалів для проведення технічного обслуговування систем 

очищення води, дезинфікації систем очищення води для Воскресенської 

загальноосвітньої школи   I – III ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області за адресою смт. 

Воскресенське вул. Горького, 66 (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 

2210  на суму 6571 грн; 

 придбання матеріалів для проведення технічного обслуговування систем 

очищення води, дезинфікації систем очищення води для Михайло - 

Ларинського закладу загальної середньої освіти  I – III ступенів 

Воскресенської селищної ради Миколаївської області за адресою 

с.Михайло-Ларине, вул. Шкільна,30 (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 

2210  на суму 5581 грн; 

 придбання радіо мікрофонів для Грейгівського Будинку культури 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,72 (депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 14 000грн; 



 придбання мікшерного пульту для Грейгівського Будинку культури 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,72 (депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 11000грн; 

 придбання ноутбука  для Грейгівського Будинку культури 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,72 (депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 10 000грн; 

 придбання старт телевізора для Грейгівської сільської бібліотеки, 

Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області, за адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,72 (депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 13000 грн; 

 придбання пристрою безперебійного живлення для ПК, для Грейгівської 

сільської бібліотеки, Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області, за адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,72 

(депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 2000 грн; 

 придбання безпровідного маршрутеризатора для Пересадівського ДНЗ 

(ясла-садок) «КОЛОСОК» за адресою с.Пересадівка, вул.Михайла 

Грушевського (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 

1599грн; 

 придбання холодильника для Воскресенської загальноосвітньої школи I – 

III ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області за адресою смт.Воскресенське, вул. Горького, 66 

(депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 11000грн; 

 придбання посуду для Калинівської загальноосвітньої школи I – III 

ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області за адресою с.Калинівка, вул. Соборна, 15(депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 14 980 грн; 

 придбання дверей металопластикових для Калинівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів Воскресенської селищної ради 

Вітовського району Миколаївської області за адресою с. Калинівка, вул. 

Соборна, 15 (депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 

14 609грн; 

 на придбання лінолеума для Горохівського ДНЗ «ВИШЕНЬКА» за 

адресою с-ще Горохівка, вул. 9-Травня, 15 (депутат Шабільянова І.В. по 

КЕКВ 2210  )на суму 5445 грн; 

 ридбання посуду для Воскресенського ДНЗ «Сонечко» за адресою смт. 

Воскресенське, вул.Соборна,45 по КЕКВ 2210  на суму 3632грн; 

 придбання для Калинівського ДНЗ (распіратор - 2613 грн) (депутат 
Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2210  на суму 2613грн; 

 придбання шаф для дитячого одягу (4 шт), крісел-груш (6 шт), 

баскетбольних щитів (2шт)для покращення матеріально-технвчної бази 

Калинівської загальноосвісньої школи I - III ст Воскресенської селищної 

ради (депутат Москаленко В.В) по КЕКВ 2210  на суму 30410грн; 

 оплату послуг з обслуговування систем очищення води, дезинфікації 

систем очищення води для Калинівської загальноосвітньої школи I – III 

ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області за адресою с. Калинівка, вул. Соборна, 15(депутат 

Шабільянова І.В.)по КЕКВ 2240 на суму 2200 грн; 

 оплату послуг з обслуговування систем очищення води, дезинфікації 
систем очищення води для Воскресенської загальноосвітньої школи  I – 

III ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 



Миколаївської області за адресою смт. Воскресенське вул. Горького, 66 
(депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2240 на суму 2200 грн; 

 оплату послуг з обслуговування систем очищення води, дезинфікації 

систем очищення води для Пересадівської загальноосвітньої школи I – III 

ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області за адресою с.Пересадівка, вул.Шевченка,160 

(депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2240 на суму 2200 грн; 

 оплату послуг з обслуговування систем очищення води, дезинфікації 

систем очищення води для Михайло - Ларинського закладу загальної 

середньої освіти  I – III ступенів Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області за адресою с.Михайло-Ларине, вул. Шкільна,30 

(депутат Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2240 на суму 2200 грн; 

 оплату послуг з обслуговування систем очищення води, дезинфікації 
систем очищення води для  Грейгівського  закладу загальної середньої 

освіти  I – III ступенів Воскресенської селищної ради Миколаївської 

області за адресою с-ще Грейгове, вул. 14 Гвардійської дивізії,3 (депутат 

Шабільянова І.В.) по КЕКВ 2240 на суму 351грн; 

2.6 ТПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб 

з інвалідністю внаслідок війни" КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» на 

суму 10 590 грн (відшкодування витрат на поховання учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на відшкодування витрат на 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 
2021рік згідно розпорядження Миколаївської обласної державної 

адміністрації за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади по КБКД 41053900); 

2.7 ТПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах» на суму 188 711 

грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади ): 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 16 200 грн (зменшення обсягу видатків 

на придбання матеріалів: дизельне палива); 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 17 724 грн (на оплатау послуг (крім 

комунальних): послуги зі страхування, технічне обслуговування, послуги 

з реєстрації транспортного засобу); 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 

163 144 грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на суму 59 491 грн; 

2.8 ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги"  КЕКВ 2730 

«Інші виплати населення»  на суму 44 000 грн (виплата грошової 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги); 

2.9 ТПКВКМБ 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті" КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населення» на суму 5000 грн (видатки на пільговий проїзд залізничним 

(приміським) транспортом (Херсонська залізниця) пільгової категорії 

населення Воскресенської селищної ради за рахунок перерозподілу 



видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади ); 

2.10 ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 122 936 грн (за 

рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади ): 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2230 « Продукти харчування» на 

суму 129 511грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 

165 493грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на суму 41 907грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2240 ««Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 11400 грн. З них: 

 6000 грн проведення заходів з відкриття опалювального сезону в 

закладах дошкільної освіти; 

 5400 грн оплата послуг з електровимірювання опору розсікання 

на основних заземлювачах заземлення магістралей та 

устаткування, перевірки повного опору ганцюгу "фаза-нуль", 

перевірки опору ізоляції в Пересадівському ДНЗ (ясла-садок);  

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  на суму 33 647грн. З них: 

 23 847 грн придбання новорічних подарунків для дітей 

дошкільних закладів освіти: 368 (275/93) дошкільнят * 64,80 грн; 

 6800 грн придбання водонагрівачів у кількості 2 шт для ДНЗ 

«Сонечко « у с.Калинівка; 

 3000 грн придбання матеріалів для проведення робіт з заземлення 
у ДНЗ «Сонечко» у с. Калинівка:   

2.11 ТПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи освіти» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 3 620 грн (видатки на виплату одноразової 

допомоги по досягненню повноліття дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у с-щі Грейгове за рахунок перерозподілу 

видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади ); 

2.12 ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших у сфері освіти»  на 

суму 92 641 грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального 

фонду бюджету селищної територіальної громади ): 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму               

65 151грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на суму 27 490 грн; 
2.13 ТПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 6 927 грн 

для придбання бензину для Вітовського ЗМПО ( за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади по КБКД 41053900 згідно рішення Шевченківської сільської ради 

від 01.11.2021 року №2 «Про внесення змін до бюджету Шевченківської 

сільської територіальної громади на 2021 рік»); 

2.14 ТПКВКМБ 0614030 « Забезпеченя діяльності бібліотек» на суму 2 981 грн 

(за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 
селищної територіальної громади ) покращення матеріально-технічного 

стану 5 бібліотек, а саме:  

 Калинівська сільська бібліотека – 371,2 грн; 

 Воскресенська селищна бібліотека – 371,2 грн; 



 Пересадівська сільська бібліотека - 371,2 грн; 
 Грейгівська сільська бібліотека - 933,7 грн 

 М-Ларинська сільська бібліотека – 933,7 грн 

3. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021рік на загальну суму 741 732 грн: 

3.1 ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на загальну суму 13 074 грн ( придбання насосів 

центробіжних); 

3.2 ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

4 480 грн: 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 14 161 грн (ліхтарі вуличного 

освітлення  для с.Калинівка по вул. Баклана): 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 3454 грн. З них: 2500 грн - для 

придбання електролічильника вуличного освітлення в смт  

Воскресенське; 954 грн –  на придбання метеріалів для проведення 

поточного ремонту вуличного освітлення в с-щі Грейгове: провід, 

утримувачі та проколи проводу); 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) на суму 1200 грн (на оплату послуг з повірки, 
парометризації  та інших послуг, що пов’язані з встановленням 

електролічильника вуличного освітлення в смт Воскресенське); 

 збільшення видатків для проведення суспільно-корисних робіт з 

благоустрою в с-щі Грейгове відповідно до направлення Державної 

установи "Центр пробації" від 11.11..2021р №29/7/2198-21 (порушник 

Махиня Олег 120 годин суспільно-корисних робіт) на суму 5 027 грн); 
3.3 ТПКВКМБ 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -

комунальні послуги" КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 140 000 

грн (зменшення обсягу поточних видатків на забезпечення заходів по 

реалізації регіональної програми "Розвиток житлово-комунального 

господарства, благоустрою населених пунктів на території населених 

пунктів Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки": утримання 

об,єктів з благоустрою); 

3.4 ТПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно - аналітичне та 
матеріального - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради,  районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад" на суму 313 475 грн: 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму   

365 575 грн; 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2274  «Оплата природного газу» на 

суму 9 900 грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) на суму 54 100 грн. З них:  

 22 200 грн оплата консультативних юридичних послуг з правових 

питань;  
 29 900 грн оплата послуг з проведення заходів з відкриття 

опалювального сезону в адміністративних будівлях селищної 

ради: відновлення газопостачання (розподіл природного газу) на 



9900 грн; технічне обслуговування зовнішніх газороздільчих 
систем на 20 000 грн); 

 2000 грн  на оплату послуг з заправки картриджів та поточного 

ремонту оргтехніки; 

 збільшення обсягу видатків по по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 7 900 грн (придбання канцелярських 

товарів); 

3.5 ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» на суму 63 303 грн: 

 зменшення обсягу видатків по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 

суму 130 200 грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму 2500 грн (видатки для забезпечення заходів з організації 

інформаційно-технічних семінарів "Медичне забезпечення дорожнього 

руху. Організація та порядок проведення щозмінних перед рейсових та 

після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів" для 

Грейгівського ЗЗСО I - III ступенів); 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 52 397 грн. З них: 

 4400 грн ; видатки на фінансування заходів  згідно розпорядження 

Миколаївської ОДА від 27.09.2021року № 499-р, що 

фінансуються за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області ( в частині 

фінансуванні заходів від депутата Шабільянової І.В.); 

 7950грн: видатки на придбання бойлера електричного для 

харчоблоку Воскресенської ЗОШ I - III ступенів; 
 40047грн; придбання новорічних подарунків для дітей закладів 

зазальної середньої освіти: 618 (507/111) здобувача освіти * 64,80 

грн; 

 збільшення обсягу видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  на суму 12000 грн (проведення заходів з відкриття 

опалювального сезону в закладах загальної середньої освіти); 

3.6 ТПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  

на суму 207 400 грн: 

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата « на суму 169 000 грн; 

 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 38 400 грн;  

4. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму  9 742 627 грн 
по: 

4.1 ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на суму 50 000 грн (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 згідно розпорядження Миколаївської 

ОДА від 27.09.2021 року № 499-р на виготовлення проекту будівництва по 

об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру 
1,4.5,6,7,9 в селищі Горохівка Миколаївського району Миколаївської 

області" (депутат Замазєєва Г.В.); 

4.2 ТПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 



об’єктів» на суму 7 206 541 грн (коригування коду програмної 
класифікації видатків згідно наказу МФУ від 20.09.2017 року «Про 

затвердження складових Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету» на підставі  висновку департаменту 

фінансів Миколаївської області «Про результати проведення перевірки 

рішення Воскресенської селищної ради» від 14.09.2021 року №3 за 

рахунок перерозподілу видаткової частини спеціального фонду бюджету 

селищної територіальної громади );  

4.3 ТПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріального - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради,  районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад" КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на суму 17 000 грн (видатки на придбання 

комп’ютерної техніки задля організації належного комп’ютеризованого 

робочого місця для начальника Відділу містобудування, архітектури та 

будівництва Воскресенської селищної ради за рахунок перерозподілу 

видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади ); 

4.4 ТПКВКМБ 0117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій" КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»   на суму 2 000 000 грн (видатків за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на придбання комунальної техніки, а саме: екскаватор-

навантажувач для житлово - комунального підприємства "Калина" 

Воскресенської селищної територіальної громади КБКД 41034500); 

4.5 ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 19 338 грн (видатків за 

рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад 

Миколаївської області у 2021 році згідно розпорядження Миколаївської 

ОДА від 27.09.2021 року № 499-р на придбання ноутбука разом з 

програмним забезпеченням для Пересадівського ДНЗ (ясла-садок) 

«КОЛОСОК» за адресою с.Пересадівка, вул. Михайла Грушевського 

(депутат Шабільянова І.В.) по КБКД 41053900); 

4.6 ТПКВКМБ 0816083 «"Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" КЕКВ 3240 

«Капітальні трансферти населенню »на суму 449 748 грн (видатки на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 

рахунок субвенції з державного бюджету на 2021 рік ( Шаповал Олександр 

Анатолійович мешканець с.Пересадівка); 

5. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 7 206 541 грн по: 

5.1 ТПКВКМБ 0111041 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» на суму 7 206 541грн (коригування коду програмної класифікації 



видатків згідно наказу МФУ від 20.09.2017 року «Про затвердження 
складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету» на підставі  висновку департаменту фінансів Миколаївської 

області «Про результати проведення перевірки рішення Воскресенської 

селищної ради» від 14.09.2021 року №3 за рахунок перерозподілу 

видаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади ); 

6. Здійснити перерозподіл в межах ТПКВКМБ 0370160 "Керівництво і управління 

у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних 

громадах» на загальну суму 3 596 грн: 

 зменшення видатків по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму                 

3 596 грн; 

 збільшення видатків по КЕКВ 2210»Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 1000 грн ( придбання канцелярських товарів); 

 збільшення видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на суму 2 596грн (оплата послуг з заправки принтеру);  

7. Відповідно до п. 6-1 Постанови КМУ від 06.02.2012р № 106 "Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій " внести редакційні уточнення до найменування об’єктів згідно 

розпорядження КМУ від 21.07.2021року № 822-р з урахуванням їх цільового 

призначення, а саме: 

7.1 змінити найменування  об’єкту з урахуванням його цільового призначення 
з "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 

на  "Капітальний ремонт санвузлів Михайло-Ларинської ЗОШ I - III 

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

району, Миколаївської області "; 

7.2 змінити найменування  об’єкту з урахуванням його цільового призначення 

з «Закупівля комплекту оргтехніки та програмного забезпечення, а саме: 

персональний комп,ютер, монітор, комплект бездротовий, навушники, веб-

камера з вбудованим мікрофоном, операційна система Windows 10, 
програмне забезпечення, антивірус; багатофункціональний пристрій 

(принтер, сканер, копір) для Калинівської дитячої музичної школи с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області" Воскресенської 

селищної територіальної громади на «Закупівля комплекту оргтехніки та 

програмного забезпечення, а саме: персональний комп,ютер, монітор, 

комплект бездротовий, навушники, веб-камера з вбудованим мікрофоном, 

операційна система Windows 10, програмне забезпечення, антивірус; 

багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) для Калинівської 

дитячої музичної школи с. Калинівка Миколаївського району 
Миколаївської області" 

 

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

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

7.3. «Закон України про місцеве самоврядування». 

 

9. 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 

 


