
 

                                                                

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
___________2022рік                                                                                         №____ 
 

Про внесення змін до бюджету  Воскресенської  

селищної територіальної громади на 2022рік 
 

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 

20.09.2017року №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 підставілистів та клопотань відКП 

«Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Мішково-Погорілівської 

сільської ради, Воскресенської селищної ради, Відділуосвіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, ККП «Калина»,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 видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 1 607 880грн: 
2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 4 660 624грн: 

3. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022рік у розрізі програмної класифікації видатків та 

кредитування у сумі122 348 116грн, у тому числі по загальному фонду116 116 

151грн, по спеціальному фонду у сумі 6 231 965грн, у т.ч.бюджет розвитку 

14 844 359грн (додаток 3, 3а); 

4. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів Воскресенської 

селищної ради на 2022рік в сумі 77 297 887грн. З них показники міжбюджетних 
трансфертів з інших бюджетів 71 655 455грн, показники міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам 5 642 432грн(додаток №5). 

5. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами у 2022році в сумі 3 846 392грн (додаток 

№6). 

6. Затвердити  в складі видатків бюджету селищної територіальної громади 

уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на загальну суму 15 858 993грн, у тому числі 
обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 11 506 895грн та 

спеціальному фонду – в сумі 4 352 098грн, у т.ч. бюджет розвитку 4 352 098грн 

(додаток №7). 



7. Затвердити бюджет селищної територіальної громади з дефіцитом 6 268 504грн, 
у тому числі по загальному фонду 1 607 880грн, по спеціальному фонду 4 660 

624грн, у т.ч. бюджет розвитку 4 660 624грн(додаток 2): 

7.1 Визначити джерелом покриття дефіциту загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади суму коштів у1 607 880грн. З них: 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету 

селищної територіальної громади станом на 01.01.2022 рік (БКФК 

208100) у сумі 1 607 880грн; 

7.2 Визначитиджереломпокриттядефіцитуспеціального фонду бюджету 

селищноїтериторіальноїгромади суму коштів у4 660 624 грн. З них: 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету 
селищної територіальної громади станом на 01.01.2022рік (БКФК 

208100) у сумі 4 660 624грн: 

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

9. Секретарю Воскресенської селищної ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Воскресенської селищної ради. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань  фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічногорозвитку,інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства (голова комісіїЮрій ПИЛЬО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


