
 
 

                                                               

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

чотирнадцята чергова сесія 

восьмого скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 
_______________ 2021р                                                                                     № ______ 

 

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 

20.09.2017 року №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 
21.10.2021 року №1 та від 28.09.2021р №1, листів 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, поданнь Воскресенської 

селищної ради від 01.10.2021р № 4113/02-53, від 30.09.2021р № 4104/02-53,  від 

08.11.2021року № 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, листа Воскресенського ККП від 

28.10.2021 року №63, листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій ГУ 

ДОНС України у Миколаївській області від 28.10.2021 року № 29.07/41, лист 

Державної казначейської служби України ГУ ДКСУ у Миколаївській області від 
13.10.2021 рік №4257/02-53, листа Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Мішково-Погорілівської сільської ради від 27.09.2021р № 569, листів Фінансового 

відділу Воскресенської селищної ради від 01.10.2021р № 161, 162, листи Відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради від 11.08.2021 року № 

62 та від 28.10.2021 року №94, листа КП «Медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Мішково-Погорілівської сільської ради від 26.10.2021 року № 

1152, службових записок фінансового відділу Воскресенської селищної ради ві 

08.11.2021 року № 191,192, розпоряджень Миколаївської ОДА від 23.09.2021 року 

№496-р «Про перерозподіл видатків та міжбюджетного трансферту обласного 
бюджету на 2021 рік»  та від  від 27.09.2021року №499-р, розпоряджень КМУ від 

28.10.2021 року № 1337-р, Воскресенська селищна рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021рік, а саме: 



1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Воскесенської селищної 

територіальної громади по: 
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 341 000 грн; 

- КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 2 000 000 грн;  

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у сумі 103 650 668  грн, у тому числі доходи 

загального фонду 102 685 528 грн, доходи спеціального фонду 965 140 грн                    

( додаток 1); 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 
селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 744 627 грн по: 

- ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 40 030 

грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади ); 

- ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 

8000 грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади); 

- 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)» на суму 13 074 грн (за рахунок перерозподілу 

видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади ); 

- ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 93 400 грн (за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади по КБКД 41053900); 

- ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 167 672 грн (за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади по КБКД 41053900); 

- ТПКВКМБ 08113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни" на суму 10 590 грн (за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади по КБКД 41053900); 
- 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 ); 

- ТПКВКМБ 08103160 «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" на суму 44 000 грн 

(за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади ); 

- ТПКВКМБ 08103035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті" на суму 5000 грн (за 

рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади ); 



- ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 77 889 грн (за 

рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 
селищної територіальної громади ); 

- ТПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи освіти» на суму 3 620 грн (за 

рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади ); 

- 0611141 «Забезпечення діяльності інших у сфері освіти»  на суму 92 641 грн 

(за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади ); 

4. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021рік на загальну суму 489 965 грн 
- ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на загальну суму 13 074 грн; 

- ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

10 461 грн; 

- ТПКВКМБ 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги" на суму 140 000грн; 

- 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 33 880 грн; 

- ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на суму 85 150 грн; 

- ТПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  на 

суму 207 400 грн; 

5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 9  292 879 грн 

по: 
- ТПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 50 000 грн (за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади по КБКД 41053900); 

- ТПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» на суму 7 206 541 грн (за рахунок перерозподілу 

видаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади );  

- 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 17 000 грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади ); 

- ТПКВКМБ 0117363 "Виконання інвестаційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" на суму 

2 000 000 грн (за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади по КБКД 41034500); 

- ТПКВКМБ 0617368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції з інших бюджетів» на суму 19 338 грн (за рахунок збільшення 

дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади по КБКД 41053900); 

6.  Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

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



- ТПКВКМБ 0111041 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» на суму 7 206 541 грн; 
7. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної класифікації видатків 

та кредитування у сумі 118 893 283 грн, у тому числі по загальному фонду 

103 721 911  грн , по спеціальному фонду у сумі 15 171 372  грн, у т.ч. бюджет 

розвитку 12 004 429 грн (додаток 3, 3а); 

8. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік в сумі 67741572 грн . З них показники міжбюджетних 

трансфертів з інших бюджетів 65 471 532 грн, показники міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам 2 270 040 грн (додаток №5). 
9. 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). 

10. Затвердити  в складі видатків бюджету селищної територіальної громади 

уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на загальну суму 17 723 659 грн, у тому числі 

обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 6 827 842 грн та 

спеціальному фонду – в сумі 10 818 392 (додаток №7). 
11. Затвердити загальний фонд бюджету селищної територіальної громади з 

дефіцитом 15 242 615 грн, у тому числі по загальному фонду 3 122 721 грн, по 

спеціальному фонду 12 119 894 грн, у т.ч. бюджет розвитку 12 004 429 грн 

(додаток 2): 

11.1 Визначити джерелом покриття дефіциту загального фонду суму коштів   

3 122 721 грн: 

 вільний залишок бюджетних коштів на початок року (БКФК 208100) у сумі 
14 877 589 грн; 

 передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) (БКФБ 208400) в сумі 11 754 868 грн. 

11.2 Визначити  джерелом покриття  дефіциту спеціального фонду суму коштів  

12 119 894 грн: 

 передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку   

           (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 11 754 868 грн; З них:  

- вільний залишок бюджетних коштів на початок року – 2 096 392 грн; 

- 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 – 2 170 279 грн; 

- 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 – 138 079 грн; 

- кошти, що надійшли у вигляді субвенції з місцевого на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 143 577 грн; 

 вільний залишок бюджетних коштів на початок року (БКФК 208100) у 

сумі 365 026 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; 

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



13. Секретарю Воскресенської селищної ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Воскресенської селищної ради. 
14. 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 

(голова комісії Юрій ПИЛЬО). 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


