
Пояснювальна записка
до рішення селищної ради  

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

п’ятнадцятої  чергової сесії 8 скликання від 14.12.2021року № 2

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 23.11.2021 р №1, від 25.11.2021р №1, від 02.12.2021р №1, листами
КП  «Медичний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Мішково-
Погорілівської  сільської  ради  від  26.11.2021р,  поданнями  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».

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:

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної територіальної
громади на суму 6000 грн по:
- КБКД  41053900  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  згідно

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»;

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». З них: 



- 19708 грн згідно  рішення  Миколаївської ОДА  від 24.11.2021р № 1 «Про
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік»; 

- 30 000 грн згідно розпорядження від 17.11.2021р №576-р «Про перерозподіл
видатків обласного бюджету у 2021 році»;

- 93400 грн згідно 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»; 

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»  КЕКВ  2620

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму
40 000 грн  (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду
бюджету селищної територіальної громади ) за призначенням:

 збільшення  обсягу  поточних   видатків   для  КП  "Медичний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги"  Мішково-
Погорілівської  сільської  ради   на  придбання  лаборативних
реактивів для гемоаналізаторів в АЗПСМ Калинівка, Михайор-
Ларине, Воскресенське, Пересадівка, Грейгово;

- КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті  Києві),  селищах,  селах,  територіальних  громадах»  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» 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» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» на суму 78 511 грн:

 збільшення обсягу видатків на виплату грошової компенсації
фізичним особам,  які  надають соціальні  послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги:

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму
44 998грн (за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду
бюджету селищної територіальної громади ). З них:: 

 збільшення  обсягу видатків  громади по КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії»  на суму 49 998 грн за  призначенням:  оплата
електроенергії за вуличне освітлення в населених пунктах;

 зменшення  обсягу  видатків  по  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг
(крім комунальних) на суму 5 000грн за призначенням: оплата
послуг позачергової технічної перевірки правильності роботи
засобу  обліку  (перевірка  схеми  вмикання)  у  1-ф
електроустановці за ініціативою замовника;

- КПКВКМБ  0617368  «Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенції з інших бюджетів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та  інвентар»  на  суму  6000грн  (за  рахунок  збільшення  дохідної  частини
загального  фонду  бюджету  селищної  територіальної  громади  по  КБКД
41053900) за призначенням;



 збільшення  обсягу  видатків  для  придбання  принтера  для
Михайло-Ларинського  ЗЗСО  I  –  III  ступенів  Воскресенської
селищної ради (кошти обласного депутату Надії Іванової);

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 суму 99 998 грн. З них: по 

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 39 998 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на плату праці» на суму 50 000 грн;
 КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на

суму 10 000 грн за призначенням: оплату послуг за інтернет;
- КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 33 000 грн.
З них:

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 29 000 грн;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на плату праці» на суму 4000 грн;

- КПКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 30 000 грн (за рахунок
зменшення  дохідної  частини  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади по КБКД 41053900):

 зменшення  обсягу  видатків  на  надання  щомісячної
матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої
світової війни;

- КПКВКМБ  0117368  «Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенції з інших бюджетів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар»  на суму 93400 грн:

 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(депутатШабільянова  І.В.)на
загальну суму 44500 грн;

- КПКВКМБ  0118110 «Заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 52 000 грн за призначенням:

 зменшення  обсягу  видатків  на  придбання:  респіратора-
полумаска  6250грн;  піску  4000грн;  шиферу  8-ми  хвильовий
25000грн;  цвяхів  9000грн;  цементу  3450грн;  ааливно-
мастильних матеріалів д/т (літр) 4300грн;

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

 зменшення  обсягу  видатків  на  нарахування  на  оплату  праці
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 22 511 грн;

 збільшення  обсягу  видатків  по  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  суму  4000грн  за
призначенням: збільшення  обсягу  видатків  для  придбання
ноутбуку  для Грейгівського Будинку культури Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської  області,  за
адресою с.Грейгове вул. Івана Богуна,7;

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»  КЕКВ  2281

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних)  програм»  (за  рахунок  збільшення  дохідної  частини
спеціального  фонду  бюджету  селищної  територіальної  громади  по  КБКД
33010100) за призначенням;

 «Підготовка  топографічної  основи,  геодезична  прив’язка
об’єкту, збір та обробка вихідних даних для розробки проекту
землеустрою щодо  встановлення  (зміни)  меж  с.  Пересадівка
Миколаївської області на підставі затвердженого генерального
плану забудови території» на суму 49 994 грн;

 «Розробка  проекту  землеустрою  щодо  встановлення  (зміни)
меж  с.  Пересадівка  Миколаївської  області  на  підставі
затвердженого генерального плану забудови території» на суму
49 990 грн;

 «Винос меж адміністративно-територіальних одиниць в натурі
(на  місцевості)  та  розробка  xml-файлу  с.  Пересадівка  у
Миколаївській області» на суму 49 680 грн;

 «Підготовка  топографічної  основи,  геодезична  прив’язка
об’єкту, збір та обробка вихідних даних для розробки проекту



землеустрою  щодо  встановлення  (зміни)  меж  с.  Калинівка
Миколаївської області на підставі затвердженого генерального
плану забудови території» на суму 49 979 грн;

 «Розробка  проекту  землеустрою  щодо  встановлення  (зміни)
меж  с.  Калинівка  Миколаївської  області  на  підставі
затвердженого генерального плану забудови території» на суму
49 845 грн;

 «Винос меж адміністративно-територіальних одиниць в натурі
(на місцевості)   с. Калинівка Миколаївської області» на суму
48 694 грн;

 «Розробка  xml-файлу  меж  адміністративно-територіальних
одиниць с. Калинівка  Миколаївської області» на суму 25 370
грн;

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

субвенції  з  інших  бюджетів»  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і
предметів  довгострокового користування» на  суму 19708 грн (за  рахунок
зменшення  дохідної  частини  загального  фонду  бюджету  селищної
територіальної громади по КБКД 41053900):

 зменшення  обсягу  видатків  на  фінансування   проектів-
переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування на 2021 рік  за рахунок субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам: проєкт "Здорові діти-
здорова нація" - створення дитячого спортивного майданчика
на території  дитячого навчального закладу  "Колосок" в селі
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області на суму
2 268 грн;

 зменшення  обсягу  видатків  на  фінансування   проектів-
переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування на 2021 рік  за рахунок субвенції з
обласного  бюджету  місцевим  бюджетам: проєкт  "Спорт
доступний кожному"- створення спортивного майданчика для
оздоровлення  жителів  села  Михайло-Ларине  Вітовського
району Миколаївської області на суму 17 440 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. 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».

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




