
                                                              
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята чергова сесія
восьмого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
     
___________ р                                                                                                                 № __

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
23.11.2021 року №1, від 25.11.2021р №1, від 02.12.2021р №1, листа КП «Медичний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Мішково-Погорілівської сільської ради
від 26.11.2021р, подань Воскресенської селищної ради від 01.12.2021р №4999/02-53,
від  01.12.2021р № 4958/02-53,  розпорядження  Миколаївської  ОДА  від  17.11.2021
року № 577-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного
бюджету»,  розпорядження  від  17.11.2021р  №576-р  «Про  перерозподіл  видатків
обласного бюджету у 2021 році», розпорядження  Миколаївської ОДА  від 29.11.2021
року № 600 «Про розподіл  субвенції  з  обласного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територіальних  громад
Миколаївської області у 2021 році», рішення  Миколаївської ОДА  від 24.11.2021р № 1
«Про  внесення  змін  до  обласного  бюджету  Миколаївської  області  на  2021  рік»,
розпорядження    Миколаївської  ОДА   від  11.11.2021р  №  562-р   «Про  розподіл
субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021
році», 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 селищної територіальної
громади  на  суму  6000  грн  по  КБКД  41053900  «Інші  субвенції  з  місцевого
бюджету»; 

2. Збільшити  дохідну  частину  спеціального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади на  суму 323 552 грн по КБКД 33010100 «Кошти від
продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення,  що



перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим»:

3. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету Воскесенської селищної
територіальної громади на загальну суму 143 108 грн по КБКД 41053900 «Інші
субвенції з місцевого бюджету»;

4. Затвердити  уточнений  обсяг  доходів  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2021 рік у сумі 104  293 787 грн, у тому числі доходи
загального фонду 103 005 095 грн,  доходи спеціального фонду 1 288 692 грн
( додаток 1);

5. Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2021 рік на загальну суму 209509 грн по:
- КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 40 000

грн;
- КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 40 000 грн;
- КПКВКМБ  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» на суму  78511 грн;

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму
44 998 грн;

- КПКВКМБ  0617368  «Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенції з інших бюджетів» на суму 6000 грн;

6. Зменшити  видаткову  частину  загального  фонду бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2021рік на загальну суму 326 909 грн по:
- КПКВКМБ  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 загальну 99 998 грн;

- КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 33 000 грн;

- КПКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці» на суму 30 000 грн;

- КПКВКМБ  0117368  «Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенції з інших бюджетів» на суму 93 400 грн;

- КПКВКМБ  0118110 «Заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 52 000 грн;

- КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 18511 грн;

7. Збільшити  видаткову  частину  спеціального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2021 рік на суму 323 552 грн по:
- КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

8. Зменшити  видаткову  частину  спеціального  фонду  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2021 рік на  суму 19708 грн по:
- КПКВКМБ  0117368  «Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок

субвенції з інших бюджетів» на суму 19708 грн;
9. Затвердити  уточнений  обсяг  видатків  бюджету  Воскресенської  селищної

територіальної громади на 2021рік у розрізі програмної класифікації видатків та
кредитування  у  сумі  119 536  402  грн,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
103 611 438 грн, по спеціальному фонду у сумі 15 924 964 грн, у т.ч. бюджет
розвитку 14 844 359 грн (додаток 3, 3а);



10. Затвердити  уточненні  показники  міжбюджетних  трансфертів  Воскресенської
селищної  ради  на  2021рік  в  сумі  70 490  169  грн.  З  них  показники
міжбюджетних  трансфертів  з  інших  бюджетів  68 132 099  грн,  показники
міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 2 358 070 грн ( додаток № 5).

11. 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 703грн
(додаток № 6).

12. Затвердити   в  складі  видатків  бюджету  селищної  територіальної  громади
уточнений  розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/
регіональних  програм  на  загальну  суму  18 338  027  грн,  у  тому  числі  обсяг
видатків  загального  фонду бюджету – у сумі  7 118 658 грн та спеціальному
фонду – в сумі 11 219 369 грн, у т.ч. бюджет розвитку 11 125 944 грн (додаток
№ 7).

13. Затвердити бюджет селищної територіальної  громади з дефіцитом 15 242 615
грн, у тому числі  по загальному фонду 606 343 грн,  по спеціальному фонду
14 636 272 грн, у т.ч. бюджет розвитку 14 520 807 грн  (додаток 2):
13.1 Визначити  джерелом  покриття  дефіциту  загального  фонду  бюджету

селищної територіальної громади суму коштів у 606 343 грн. З них:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету

селищної  територіальної  громади  станом  на  01.01.2021  рік  (БКФК
208100) у сумі 14 877 589 грн;

- кошти,  що  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 14 271 246 грн.

13.2 Визначити  джерелом покриття  дефіциту спеціального  фонду бюджету
селищної територіальної громади суму коштів у 14 636 272 грн. З них:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету
селищної  територіальної  громади  станом на  01.01.2021  рік  (БКФК
208100) у сумі 365 026 грн:
 залучення вільного залишку бюджетних коштів, що надійшов від

сплати екологічного податку – 46 425грн:
 залучення вільного залишку бюджетних коштів, що надійшов від

сплати благодійних внесків, грантів та дарунків – 31 000грн;
 залучення вільного залишку бюджетних коштів, що надійшов від

сплати  пайової  участі  у  розвиток  інфраструктури  населеного
пункту – 249 561грн;

 кошти, що надійшли до цільового фонду – 38 040 грн;
- кошти,  що передаються  із  загального  фонду до бюджету розвитку

(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі  14 271 246 грн. З них:
 залучення  вільного  залишку  бюджетних  коштів  на  рахунку

бюджету селищної  територіальної  громади станом на 01.01.2021
рік (БКФК 208100) у сумі – 2 050 994 грн;

 залучення  вільного  залишку  бюджетних  коштів  за  рахунок
залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
територій  станом  на  01.01.2021  рік  (БКФК  208100)  у  сумі
1 299 893грн;

 залучення  вільного  залишку  бюджетних  коштів  за  рахунок
залишку  коштів  освітньої  субвенції  станом  на  01.01.2021  рік
(БКФК 208100) у сумі - 7 206 541 грн;

 передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади до спеціального фонду бюджету селищної



територіальної  громади,  що  надійшли  у  вигляді  субвенції  з
обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  територіальних  громад
Миколаївської області у 2021 році (БКФК 208400) у сумі  – 325 004
грн;

 передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади до спеціального фонду бюджету селищної
територіальної  громади,  що  надійшли  у  вигляді  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  у сумі
2 657 410 грн;

 передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади до спеціального фонду бюджету селищної
територіальної  громади,  що  надійшли  у  вигляді  субвенції  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 – 449 748грн;

 передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади до спеціального фонду бюджету селищної
територіальної громади, що надійшли у вигляді 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;

 передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади до спеціального фонду бюджету селищної
територіальної  громади,  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;

14. Додатки № 1, 2, 3, 3-а, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Секретарю Воскресенської селищної ради оприлюднити дане рішення на офі-

ційному веб-сайті Воскресенської селищної ради.
16. 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




	

