
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 до річного звіту про виконання бюджету 

  Воскресенської селищної територіальної громади 

за 2021 рік           
 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Воскресенської селищної 

ради від 23.12.2020року №16 «Про бюджет Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» та рішень Воскресенької селищної ради «Про внесення змін до 

бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік» від 

26.02.2021року №8, від 18.03.2021рокку №4, від 16.04.2021 року №5, від 14.05.2021 

року №4, від 20.07.2021року №1, від 06.08.2021року №2, від 14.09.2021 року №3, від 

18.11.2021року №1, від 14.12.2021року №2 затверджено з урахуванням змін: 

дохідну частину бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 

рік в обсязі 104 293 187 грн, з них: 

 дохідна частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 004 495 грн ( річний план виконано на 102,49%, що в грошовому 

вираженні становить 105 543 090,16 грн), з них: 

- місцеві податки та збори нараховують 34 872 996 грн,  що становить 33,9%  

від загального обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади на 

2021 рік і виконано на 107,63%, що в грошовому вираженні становить 

37 533 734,66 грн; 

- офіційні трансферти становлять 68 131 499 грн, що становить 66,1%  від 

загального обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади на 

2021 рік і виконано на 99,82%, що в грошовому вираженні становить 

68 009 355грн; 

 дохідна частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить 1 288 692 грн ( річний план виконано на 197,56%, що в грошовому 

вираженні становить 2 545 977,32 грн), з них: 

- власні надходження нараховують 949,140 грн. Фактичні надходження 2021 

року становлять 2 031 456,43 грн; 

- інші доходи нараховують 339 552грн. ( річний план виконано на 102,49%, 

що в грошовому вираженні становить 514 521 грн) 

видаткову частину бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021 рік в обсязі 119 535 406 грн, з них: 

 видаткова частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 610 442,00 грн (річний план виконано на 100 738 996,26 грн 

97,23%); 

 видаткова частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади становить 15 924 964 грн  (річний план виконано на 6 035 881,20 грн 

37,9%); 

дефіцит бюджету селищної територіальної громади в обсязі 15 242 219 грн, з них: 

 по загальному фонду 605 947 грн. Визначено джерелом покриття дефіциту 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади; 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету 

селищної територіальної громади станом на 01.01.2021 рік (БКФК 208100) у 

сумі 14 877 193грн; 

- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 14 271 246 грн. 



 по спеціальному фонду 14 636 272 грн, у т.ч. бюджет розвитку 14 520 807 грн. 

Визначено джерелом покриття дефіциту спеціального фонду бюджету 

селищної територіальної громади: 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету 

селищної територіальної громади станом на 01.01.2021 рік (БКФК 208100) у 

сумі 365 026 грн: 

- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі  14 271 246 грн; 

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік в обсязі 197 083 грн. 

     

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Відповідно до абзацу першого пункту 71 розділу v «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020року №719-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Миколаївської області», до складу Воскресенської селищної територіальної 

громади увійшли території Воскресенської селищної та колишніх Калинівської, 

Пересадівської, Михайло-Ларинської, Грейгівської сільських рад, що налічують  

дев’ять населених пунктів (1 селище міського типу, 2 селища, 6 сіл): смт 

Воскресенське, с-ще Горохівка, с.Калинівка, с.Пересадівка, с.Михайло-Ларине, с-ще 

Грейгове, с.Червоне, с.Степове та с.Водокачка. В результаті чого з 01.01.2021р і по 

теперішній час територія Воскресенської селищної ради охоплює 32861,82 га, 

кількість населення нараховувує 15 815 чол, кількість дворів становить 5603. 

Адміністративний цент Воскресенської селищної територіальної громади визнано смт 

Воскресенське. 

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 136,9 км, з них 

115,9 км (84,04%) облаштовані вуличним освітленням. 

Найближчий автошлях національного значення: траса Н-11 Дніпро – Миколаїв, 

яка з’єднує південь і північ країни і є важливою магістраллю для вантажного 

транспорту, який прямує до морських портів у м.Миколаїві та м.Одеса.  

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх 

зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює 

залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так 

і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними 

центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими 

перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади. 

Сприятливий характер на розвиток  бізнесу громади має наявність та вигідне 

розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Миколаїв – Київ, Миколаїв 

– Знамянка, Миколаїв-Долинськ. Залізничний транспорт представлений станціями 

Горохівка та Грейгове, які проходять поруч з населеними пунктами. 
Сучасна демографічна ситуація в Воскресенській селищній територіальній 

громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, 

природного та механічного руху населення: 

- загальна кількість мешканців громади - 15521 осіб, у тому числі: міське 

населення – 4458 чол, сільське населення – 11063 чол,  дітей  дошкільного 

віку – 735 дитини, шкільного віку – 2059 дитини. 

- статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні 

тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 

6,6  % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-60 років 



складає  близько 59% від загальної кількості населення, населення 

пенсійного віку – майже 21,6%. 

Основними напрямом господарської діяльності громади є підприємства 

агропромислового сектору, в яких переважає виробництво зернових, технічних та 

овочевих культур. Наявність річки Інгул створює потенційні сприятливі умови для 

відтворення зрошувального землеробства та розвитку рибного господарства. У 

соціально-економічному розвитку громади важливу роль відіграє малий та середній 

бізнес.  

Торгівельні послуги надають 68 торгових точок, із них 63 магазинів, 5 аптеки. 

Послуги з поштового зв’язку забезпечуються 5-ма поштових відділення.  

Останнім часом активно розвивається сонячна енергетика. На території 

територіальної громади розташовані сонячні батареї  ТОВ Санлайт енерджі» і ТОВ 

«ВІТА СОЛАР» загальною потужністю 20,6 МВт.  

В 2021році по всім населеним пунктам громади ТОВ «ЕВАКО» організовано 

вивіз твердих побутових відходів від населення, що позитивно сприяє на екологічну 

ситуацію та дає можливість працевлаштувати наших мешканців. 

Послуги водопостачання та водо забезпечення вже багато років здійснюються 

ККП Воскресенське та ЖКП «КАЛИНА».  

 Загалом на території Воскресенської територіальної громади  зареєстровано 152 

юридичних особи та 109 фізичних осіб-підприємців. Найбільші роботодавці: установи 

та заклади соціальної сфери. 

Функціонування установ в розрізі населених пунктів Воскресенської селищної 

ради: 

 смт Воскресенське: кількість населення сягає 4458 чол, що налічує 1 506 

дворів. Загальна площа земель становить 4380,9 га ( з них: 3676,13га - рілля; 

337,26 га - площа самого населеного пункту). На території селища міського 

типу розташовані та надають послуги установи, що фінансуються за рахунок  

бюджету Воскресенської селищної територіальної громади, а саме: Органи 

місцевого самоврядування, Відділ Соціального захисту населення 

Воскресенської селищної ради, Відділ фінансів Воскресенської селищної 

ради, Воскресенська ЗОШ I - III ступенів; Дошкільний навчальний заклад 

„Сонечко”, Воскресенський  будинок культури, бібліотека, Воскресенська 

АЗПСМ, філія Калинівської музичної школи, Вітовський ЗМПО, ККП 

Воскресенське; 

 с-ще Грохівка: кількість населення сягає 448 чол, що налічує 133 дворів. 

Загальна площа населеного пункту 20,59 га . На території селища розташовані 

та надають послуги установи, що фінансуються за рахунок  бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади, а саме: Дошкільний 

навчальний заклад „Вишенька”. Загальноосвітні, медичні, адміністративні, 

комунальні послуги надаються на території смт Воскресенське. 

 с.Калинівка: кількість населення сягає 3180 чол, що налічує 1200 дворів. 

Загальна площа земель становить 5766,6га ( з них: 4225,01га – рілля, 528,4га - 

площа населеного пункту). На території села розташовані та надають послуги 

установи, що фінансуються за рахунок  бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади, а саме: Органи місцевого самоврядування в особі 

представника Калинівського старостинського округу з відповідним 

персоналом, Калинівська ЗОШ I-III ступенів, Дошкільний навчальний заклад 

„Сонечко”, будинок культури; Калинівська музична школа, Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради, бібліотека, 

Калинівська АЗПСМ; ЖКП «Калина»; 



 с.Пересадівка: кількість населення сягає 2914 чол., що налічує 1134 дворів. 

Загальна площа земель становить 9025,8га ( з них: 6862,89га – рілля, 348,94га - 

площа населеного пункту). На території села розташовані та надають послуги 

установи, що фінансуються за рахунок  бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади: Органи місцевого самоврядування в особі 

представника Пересадівського старостинського округу з відповідним 

персоналом, Пересадівська ЗОШ I-III ступенів Дошкільний навчальний заклад 

„Колосок”, Пересадівський будинок культури, бібліотека, Пересадівська 

АЗПСМ. Комунальні послуги здійснюються ЖКП «Калина»; 

 с.Михайло-Ларине: кількість населення сягає 1827.чол., що налічує 613 

дворів. Загальна площа земель становить 3736,42га ( з них: 1939,4934га – 

рілля, 206,8га - площа населеного пункту). На території села розташовані та 

надають послуги установи, що фінансуються за рахунок  бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади: Органи місцевого 

самоврядування в особі представника Михайло-Ларинського старостинського 

округу з відповідним персоналом, Михайло-Ларинська ЗОШ I-III ступені, 

Дошкільний навчальний заклад „Джерело”, будинок культури, бібліотека, 

Михайло-Ларинськ АЗПСМ; 

 с-ще Грейгове: кількість населення сягає 1544 чол., що налічує 559 дворів. 

Загальна площа земель становить 9942,10га ( з них: 8538,0 га – рілля,  156,0га - 

населеного пункту. На території селища розташовані та надають послуги 

установи, що фінансуються за рахунок  бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади: Органи місцевого самоврядування в особі 

представника Грейгівського старостинського округу з відповідним 

персоналом, Грейгівська загальна освітня школа I-III ступенів, Дошкільний 

навчальний заклад „Веселка”, будинок культури, бібліотека, Грейгівська 

АЗПСМ; 

 с.Степове: кількість населення сягає 308 чол., що налічує 121 двір. Загальна 

площа населеного пункту 45,73 га. На території села розташовані та надають 

послуги установи, що фінансуються за рахунок бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади: Степівська ЗОШ I-II ступенів. 

Адміністративні послуги надаються у с-щі Грейгове. 

 с.Червоне: кількість населення сягає 514 чол., що налічує 209 дворів. 

Загальна площа населеного пункту 76,45 га. На території села розташовані та 

надають послуги установи, що фінансуються за рахунок бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади: Червонянська ЗОШ I-II 

ступенів, Дошкільний навчальний заклад „Зірочка», Червонянський ПЗ. 

Адміністративні послуги надаються у с-щі Грейгове; 

 с.Водокачка: кількість населення сягає 328 чол., що налічує 128 дворів. 

Загальна площа земель населеного пункту 35,76 га. На території села 

розташовані та надають послуги наступні установи, що фінансуються за 

рахунок бюджету Воскресенської селищної територіальної громади: ф-я 

Грейгіської амбулаторії. Адміністративні та загальноосвітні послуги 

надаються у с-щі Грейгове; 

 

ІІІ. ДОХОДИ 
 

В основу розрахунків доходів загального та спеціального  фонду бюджету селищної 

територіальної громади покладено динаміку надходжень податків, зборів та 

обов’язкових платежів за попередні роки, норми Бюджетного та Податкового кодексу 

України, рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих 



податків та зборів, затвердження вартості харчування дітей у загальноосвітніх 

закладах та закладах дошкільної освіти, рішення про встановлення відсоткової ставки 

батьківської плати у загальноосвітніх закладах та закладах дошкільної освіти, рішення 

щодо вартості послуг у інших закладах (музичній школі), показники міжбюджетних 

трансфертів, що визначені Міністерством фінансів України при формуванні 

Державного бюджет на 2021 рік. 

До структури доходів загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади відносяться: 

1. місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів входять, що у 2021році 

становить  33,9% від обсягу доходів загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб; 

- податок на прибуток підприємств; 

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів; 

- податок на майно; 

- єдиний податок; 

- інші надходження; 

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном; 

- державне мито; 

- власні надходження бюджетних установ; 

 

2. Офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів, що у 2021 році 

становить 66,1 % від обсягу доходів загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади: 

- освітня субвенція; 

- базова дотація; 

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров,я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету;  

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету; 

- інші субвенції з місцевого бюджету: 

- субвенцій з обласного бюджету; 

- субвенції з бюджету Первомайської селищної територіальної 

громади; 

- субвенції з бюджету Мішково-Погорілівської сільської 

територіальної громади; 

 

До структури доходів спеціального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади відносяться: 

1. Власні надходження  бюджетних установ, що відповідно до положення 

мають право надавати платні послуги:  

- Дошкільні заклади освіти; 

- Музична школа (філія музичної школи); 



 

        Відповідно рішення Воскресенської селищної ради від 23.12.2020року №16 «Про 

бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік» та рішень 

Воскресенької селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік» від 26.02.2021року №8, від 

18.03.2021рокку №4, від 16.04.2021 року №5, від 14.05.2021 року №4, від 

20.07.2021року №1, від 06.08.2021року №2, від 14.09.2021 року №3, від 18.11.2021року 

№1, від 14.12.2021року №2 дохідну частину бюджет Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік затверджено з урахуванням змін в обсязі 

104 293 187 грн. 

 

Дохідна частина загального фонду 
Дохідна частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 004 495 грн (річний план виконано на 102,49%, що у грошовому 

виражені становить 105 543 090), з них: 

- місцеві податки та збори нараховують 34 872 996 грн,  що становить 33,9%  

від загального обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади на 

2021 рік і виконано на 107,63%: 

 11010000 Податок на доходи фізичних осіб - 90,9%; 

 11020000 Податок на прибуток 90,24 %; 
 13000000 Рентна плата 0% 

 140000000 Внутрішні податки на товари та послуги 154,23%; 

 18010000 Податок на майно 115,99%; 

 18050000 Єдиний податок 140,21%; 

 21080000 Інші  надходження 283,43 %; 

 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100,11%; 

 22080000 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 

78,96%; 

 22090000 Державне мито 101,26% 

 24060000 Інші надходження 0% 

- офіційні трансферти становлять 68 131 499 грн, що становить 66,1%  від 

загального обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади на 

2021 рік і виконано на 99,82%; 
 

Місцеві податки та збори: 11010000 Податок на доходи фізичних осіб - 90,9% 
Фактичний обсяг податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі 

податків і зборів загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить 50,2 %, виконано на 90,9%, що у грошовому вираженні нараховує суму 

18 847 367,44 грн: 

- 110101000 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»  – виконання 

становить 79,98% і нараховує 13 754 520,83 грн. Недонадходження по даному 

податку пов’язане з переходом Комунального підприємства "Медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Мішково-Погорілівської сільської ради 

до бюджету іншої громади. В структурі платежів податку на доходи фізичних 

осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати – 73%.; 



- 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат,одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу,що сплачується податковими 

агентами» – виконання становить 94,88% і нараховує 343 454,28 грн.  
- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» – виконання 

становить 157,98% і нараховує 4 265 460,02 грн; 

- 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування» – виконання становить 101,9 % 

і нараховує 483 932,31 грн. 

 Основними платниками даного податку є Відділ освіти, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради; Воскресенська селищна рада, Воскресенське ССТ; 

Надбузький ПАЛ; ТОВ «НІКО-ПАК», ТОВ «Санлайт Енерджу», ТОВ «Пересадівка 

АГРО 2015», ТОВ «Пересадівка-Агро 2015», ТОВ «Родіна», ТОВ «СП Укрсоя». 

 
Місцеві податки та збори:11020000 Податок на прибуток 90,24 % 
Фактичний обсяг податку на прибуток, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 0,02 %, 

виконано на 90,24%, що у грошовому вираженні нараховує суму 6001 грн: 

- 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» – виконання становить 0,02 % і нараховує 6001 грн. 

Єдиним платниками даного податку являється ККП Восресенське. 

 
Місцеві податки та збори: 13000000 Рентна плата 0% 
Фактичний обсяг відповідного податку виконано на 0%, що у грошовому вираженні 

нараховує суму 5645,32 грн: 

- 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування)» – виконання 

становить 0% і нараховує 1035 грн; 

- 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення» – виконання становить 0% і нараховує 

4610,32 грн; 

 
Місцеві податки та збори: 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 154,23% 

Фактичний обсяг внутрішніх податків на товари та послуги, питома вага якого в 

структурі податків і зборів загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади становить 5,5%, виконано на 154,23%, що у грошовому вираженні нараховує 

суму 2 060 621,75 грн: 

- 140219000 «Пальне» акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) – виконання становить 171,99 % і нараховує 275 705,79 грн; 

- 14031900 «Пальне» акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) – виконання становить 167,32% і нараховує 

936 682,31грн; 

- 140400000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» – виконання становить 137,70% і 

нараховує 848 232,65 грн; 

Основними платниками даного податку є Воскресенське ССТ, ТОВ «С-ФУД»  та 

приватні підприємці ФОП, що реалізують підакцизні товари. 

 
 



Місцеві податки та збори: 180100000 Податок на майно 115,99% 

Фактичний обсяг податку на майно, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 16,4%, 

виконано на 115,99%, що у грошовому вираженні нараховує суму 6 145 927,67 грн: 

- 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

становить» – виконання становить 0% і нараховує -4911,79 грн; 

- 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості» -  виконання становить 148,21% і нараховує 78 994,50грн; 

- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості» - виконання становить 104,79 % і нараховує 177 885,78 грн; 

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості» - виконання становить 129,69 % і нараховує 299 400 грн;  

- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - виконання становить 138,73 

% і нараховує 1 180 964,36 грн; 

- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  - виконання становить 150,02 % і 

нараховує 2 883 56,36 грн; 

- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  - виконання становить 63,46 % і 

нараховує 1 146 698,12 грн; 

- 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  - виконання становить 163,41 % і 

нараховує 248 175,02 грн; 

- 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» - виконання становить 0 % і 

нараховує 21 283,33 грн; 

- 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» – виконання становить 

56,82 % і нараховує 25 000 грн; 

Основними платниками даного податку являються: НЕК «Укренерго», відділ ОКМС 

Воскресенської селищної ради, ТОВ «Санлайт Енерджі», ТОВ «Пересадівка-Агро 

2015», ТОВ «Родіна-Агро», Воскресенське ССТ, ТОВ «Роздолля», ТОВ 

«ШБ»АЛЬТКОМ», ТОВ «УкрагроТранс». 
 

Місцеві податки та збори: 18050000 Єдиний податок 140,21% 

Фактичний обсяг єдиного податку, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 27,2%, 

виконано на 140,21%, що у грошовому вираженні нараховує суму 10 193 080,33 грн: 

- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – виконання становить 78,46 % і 

нараховує 322 076,06 грн; 

- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – виконання становить 131,54 % і 

нараховує 5 250 245,16 грн; 

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»  - виконання становить 

161,12 % і нараховує 4 620 759,11 грн; 

Основними платниками даного податку являються: ФГ «Південні Лани», 

ФГ«Афганець-Агро», ПП ВТФ «Лагуна», ТОВ«АГРО-ЮТАС», ТОВ «Пересадовка-

Агро», ТОВ «Родіна-Агро», СГВП «Снігурівський колос», НЕК «Укренерго», ТОВ 

«Пересадівка-Агро 2015», Воскресенське ССТ, ТОВ «Роздолля», ТОВ НТ Транс, 

ТОВ ТРАК СЕРВІС В-12, ФГ «Зерно», СТОВ «Грейгівське», ТОВ «Агро-Діло», ТОВ 

«Млас», ТОВ «Прометей Сервіс». 



Місцеві податки та збори: 21080000 Інші  надходження 283,43 % 

Фактичний обсяг з даного податку податку, питома вага якого в структурі податків і 

зборів загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 0,2%, 

виконано на 283,43%, що у грошовому вираженні нараховує суму 69 153,20 грн: 

- 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»  - виконання становить 

94,38% і нараховує 10 476,00грн; 

- 21081500 «Адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових» виробів - виконання становить 441,20% 

і нараховує 58 680,20грн; 

 

Місцеві податки та збори: 22010000 плата за надання адміністративних послуг 

100,11% 

Фактичний обсяг з даного податку, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 0,15%, 

виконано на 100,11%, що у грошовому вираженні нараховує суму 55 157,94 грн: 

- 22012500 «плата за надання інших адміністративних послуг» - виконання 

становить 177,81% і нараховує 13 157,94 грн; 

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження» - виконання становить 88,05% і нараховує 

42000 грн; 

 

Місцеві податки та збори: 22080000 надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 78,96% 

Фактичний обсяг з даного податку, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 0,30 %, 

виконано на 78,96%, що у грошовому вираженні нараховує суму 112 457,52 грн: 

- 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності» виконання 

становить 78,96% і нараховує 112 457,52 грн; 

Основні орендарі: ПП «Аптека»,КУ Вітовський районний медичний центр первинної 

медико- саніторної допомоги,  КУ Вітовський районний медичний центр первинної 

медико- саніторної допомоги (амбулаторія), Миколаївський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - заклад комунальної власності 

області,  сектор культури Вітовської РДА (зразковий театр слова (дарунок неба), 

ФОП Волович І.Є., ФОП Волович І.М., ДЮСШ, Закреничний М.Л., Лисак М.М.,  

ФОП Закреничний В.І., ФОП Романишина В.В., ФОП Кожакар А.В., аптека, технічне 

обслуговування та експлуатація внутрішньо-господарських каналів зрошувальної 

системи: ТОВ «Прометей-Сервіс», ТОВ АТФ «Агро-ДІВА», ТОВ «МЛАС» 

 

Місцеві податки та збори: 22090000 Державне мито 101,26% 

Фактичний обсяг з даного податку, питома вага якого в структурі податків і зборів 

загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 0,01%, 

виконано на 101,26 %, що у грошовому вираженні нараховує суму 5 337,42 грн: 

- 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі зо оформлення документів  на спадщину і дарування»  – 

виконання становить 66,45% і нараховує 901,04грн; 

- 22090400 «Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»  виконання становить 

113,32% і нараховує 4 436,38 грн; 

 

 



Місцеві податки та збори: 24060000 Інші надходження 0% 

Фактичний обсяг відповідного податку виконано на 0%, питома вага якого в структурі 

податків і зборів загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить 0,06%, що у грошовому вираженні нараховує суму 22458,07 грн: 

- 24060300 «Інші надходження» – виконання становить 0% і нараховує 2661,97 

грн; 

- 24062200 «Ділянки державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, в наслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву 

(родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 

погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у 

зв,язку з тимчасовим невикористанням земельної ділянки» – виконання 

становить 0% і нараховує 19 796,10 грн; 

 

Офіційні трансферти:  

Обсяг офіційних трансферти бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2021 рік становлять 66,1% від загального обсягу доходів бюджету 

селищної територіальної громади і становить 68 009 355 грн: 

- Офіційні трансферти з державного бюджету: 

 41020100 «Базова дотація» – фактично надійшла у сумі 21 380 200 грн, 

що становить 100% від затвердженого річного плану 

 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам»  – фактично надійшла у сумі 38 386 500 грн, що становить 

100% від затвердженого річного плану; 

 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» – фактично надійшла у сумі 2 657 410 грн, що становить 

100% від затвердженого річного плану; 

 41040200 «Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров,я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету» – фактично надійшла у сумі 2 154 700 грн, що становить 100% 

від затвердженого річного плану; 

- Офіційні трансферти з місцевого бюджету: 

 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм вихованя, 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»  – фактично надійшла у 

сумі 449 748 грн, що становить 100% від затвердженого річного плану; 

 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» – фактично надійшла у 

сумі 212 389 грн, що становить 100% від затвердженого річного плану; 

 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 

фактично надійшла у сумі 468573,40 грн, що становить 82,79% від 

затвердженого річного плану; 



 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми  потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 

фактично надійшла у сумі 146 792 грн, що становить 100% від 

затвердженого річного плану; 

 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – фактично надійшла у 

сумі 1 764 243,10 грн, що становить 98,62% від затвердженого річного 

плану, з них: 

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з 

обласного бюджету на забезпечення соціальних виплат осіб 

пільгової категорії 575 731,10 грн;  

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з 

бюджету Первомайської селищної територіальної громади на 

утримання Вітовського ЗМПО 604 617 грн,  

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з 

бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної 

громади на утримання Вітовського ЗМПО 536 738 грн; 

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з 

бюджету Шевченківської сільської територіальної громади на 

утримання Вітовського ЗМПО 47 157 грн; 

  

Дохідна частина спеціального фонду 
Дохідна частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 

затверджена у сумі 1 288 692 грн, уточнена у сумі 2 220,067,74грн, річний план 

виконано на 197,56% від затвердженої суми, що в грошовому вираженні становить 

2 545 977,32 грн), з них: 

- власні надходження становлять 2 031 456,43 грн: 

 21110000 «Надходженя коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» – 

фактично надійшла у сумі 23 054,04 грн; 

 25010100 «Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством» – фактично 

надійшла у сумі 592 471,17 грн; 

 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – фактично 

надійшла у сумі 224 097,70грн; 

 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» – фактично 

надійшла у сумі 1300,26 грн; 

 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» – фактично 

надійшла у сумі 1 213 587,30 грн; 

- інші доходи становить 514 521 грн: 

 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» – 

фактично надійшла у сумі 24 042,34грн; 

 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини» – фактично надійшла у сумі 

1 661,10 грн; 

 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок 



господарської та іншої діяльності» – фактично надійшла у сумі 

7 532,41 грн; 

 33010100 «Кошти від продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної республіки Крим» – фактично надійшла у сумі 

458 231,00 грн; 

 

ІV ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
         Відповідно статті 78 Бюджетного кодексу України, затверджених рішенням 

Воскресенської селищної ради від 23.12.2020 року №16  "Про бюджет Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік" з внесеними змінами,  видатки бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади  протягом 2021року проводились 

відповідно до затвердженого помісячного розпису бюджету селищної територіальної 

громади відносно встановлених бюджетних призначень головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

- 01 Воскресенська селищна рада; 

- 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради; 

- 08 Відділ Соціального захисту населення Воскресенської селищної ради; 

- 37 Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради.  

        При фінансуванні бюджетних установ протягом 2021року в першочерговому 

порядку фінансувались захищені видатки, що визначені ст.55 Бюджетного кодексу 

України та рішенням Воскресенської селищної ради від 23.12.2021 року «Про бюджет 

Воскресенської селищної територіальної громади на 2021 рік»: 

- оплату праці  працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- оплату енергосервісу; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

 

Обсяг видаткової частини бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на на 2021 рік обрахований в обсязі 119 535 406 грн, з них: 

 видаткова частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 610 442,00 грн (річний план виконано на 100 738 996,26 грн 

97,23%); 

 видаткова частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади становить 15 924 964 грн  (річний план виконано на 6 035 881,20 грн 

37,9%); 

Розподіл видатків відносно їх призначення 

КЕКВ Найменування видатків Загальний фонд % 
Спеціальний 

фонд 
% 

2111 Заробітна плата 70 602 839,39 99,54 -  

2120 Нарахування на оплату праці 15 614 437,51 99,11 -   

2210 Предмети,матеріали, 

обладнання та інвентар 

1 474 569,46 97,82 700,983,38 85,30 

2220 Медикаменти 4 315,52 34,52   

2230 Продукти харчування 1 641 970,40 83,22 862803,20 98,91 



2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

769 985,32 85,79 4 443,00 68,96 

2250 Видатки на відрядження 10 428,00 57,65 -   

2270 Видатки на енергоносії 6 634 883,04 83,13 -  

2280 Дослідження і розробки, 

окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм  

610 319,33 88,61 339 551,41 100 

2600 Поточні трансферти 2 881 901,64 98,11 -  

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування  

-  2 815 848,01 96,44 

3132 Капітальний ремонт інших 

об’єктів 

-  49 900,00 2,55 

3142 Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів 

-  498 626,37 5,30 

3220 Капітальні трансферти 

органам державного 

управління інших рівнів 

56064,00 93,13 -  

3240 Капітальні трансферти 

населенню 

-  449 748,00 100 

Разом: 100 738 996,26 97,23 6 035 881,20 35,33 

 

Розподіл видатків відносно ГРК 

ГРК Найменування ГРК Загальний фонд % 
Спеціальний 

фонд 
% 

01 Воскресенська селищна рада 14 597 626,65 98,55 3594285,00 28,64 

06 Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської селищної 

ради 

80 988 390,38 96,96 1991848,20 48,73 

08 Відділ Соціального захисту 

населення Воскресенської 

селищної ради 

19 086 72,69 94,36 449748 1000 

37 Фінансовий відділ 

Воскресенської селищної 

ради. 

32 443 06,54 97,60 _ 

 

 

  100 738 996,26 97,23 6 035 881,20 35,33 

 

Установи, штати та контингент Воскресенської селищної ради на 2022 рік 

Головні розпорядники/Установи уст 

  

штат розпорядника 
Разом 

  

Діти 
інші інкл. пед. 

06 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної 

ради 

28 249,10 17,50 254,73 521,33 2010,00 

 Сади: 7 78,45 3,5 40,75 122,7 368 

 Воскресенський ДНЗ "Сонечко" 1 16,40 3,50 8,00 27,90 82 

 Горохівський ДНЗ "Вишенька" 1 6,15   4,50 10,65 32 

 Калинівський ДНЗ "Сонечко" 1 10,25   6,25 16,50 75 

 Персадівський ДНЗ "Колосок" 1 15,05   9,00 24,05 92 



 Михойло-Ларинський ДНЗ «Джерело» 1 12,10   4,00 16,10 32 

 Грейгівський ДНЗ "Веселка" 1 12,85   6,75 19,60 46 

 Червонянський ДНЗ "Зірочка" 1 5,65   2,25 7,90 9 

 Школи: 7 118,40 14,00 197,51 329,91 1532 

 Воскресенська ЗОШ I - IIIст 1 18,80 4,00 42,5 65,30 362 

 Калинівська ЗОШ I - IIIст 1 17,80 1,00 37,92 56,72 341 

 Пересадівка ЗОШ I - IIIст 1 21,30 3,00 37,28 61,58 357 

 М-Ларинська ЗОШ I - IIIст 1 18,30 4,00 24,44 46,74 208 

 Грейгівська  ЗОШ I - IIIст 1 22,30 1,00 31,67 54,97 183 

 Червонянська ЗОШ I - IIст 1 10,10 1,00 13,67 24,77 51 

 Степівська  ЗОШ I - IIст 1 9,80   10,03 19,83 30 

 музична школа: 1 3,00 0,00 16,47 19,47 110 

 Калинівська муз школа 1 3   16,47 19,47 110 

 Будинок культури: 6 24,25 0,00 0,00 24,25   

 Воскресенський  б/к 1 7,00     7,00   

 Калинівський б/к 1 1,25     1,25   

 Пересадівський б/к 1 8,50     8,50   

 М-Ларинський б/к 1 1,50     1,50   

 Грейгівський б/к 1 5,00     5,00   

 Червонянський клуб 
1 1,00     1,00   

 Бібліотеки: 5 5,00 0,00 0,00 5,00   

 Воскресенський   1 1,00     1,00   

 Калинівський  1 1,00     1,00   

 Пересадівський  1 1,00     1,00   

 М-Ларинська бібліотека (філія) 1 1,00     1,00   

 Грейгівська бібліотека (філія) 1 1,00     1,00   

 Управління ОКМС 1 9,00     9,00   

 Бухгалтерія ОКМС 1 11,00     11,00   

          

 

Видаткова частина загального фонду 

видаткову частину бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 

2021 рік в обсязі 119 535 406 грн, з них: 
 видаткова частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 610 442 грн ( виконано на 97,23%), з них: 

 видаткова частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади становить 15 924 964 грн, 

 

ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ (КПКВК 0100):  
 

КПКВКМБ 0110150 

 Організаційне, інформаційно - аналітичне  

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по управлінню касові видатки склали 9 862 829,92 грн. при затверджених 

планах 10 062 903,00 грн, що становить 98,01 %, з них по: 



- КЕКВ 2110 «Оплата праці» при уточненому плані 7 542 348,00 грн виконано 

7 448 284,17 грн, що становить  98,75% ; 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані 1 698 543 грн. 

виконано 1 648 479,44 грн, що становить 97,05%; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому 

плані 251 715 грн, виконано 2 498 873,88 грн., що становить 99,27%; 

 Оплата періодичного видання «Казна України»; 

 придбання бензину; 

 придбання канцелярських товарів; 

 придбання марок та маркованих конвертів; 

 придбання засобів криптографічного захисту; 

 оплата процесору; 

 придбання штампів та печаток; 

 придбання миючих та дезинфікуючих засобів; 

 придбання ламп; 

 придбання флеш карти; 

 придбання фасадних табличок; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 222 440 

грн виконано 220 952,60 грн, що становить 99,33%; 

 оплата послуг інтернету; 

 оплата за оренду вбудованого приміщення; 

 оплата телекомунікаційних послуг; 

 оплата послуг за розміщення інформації в газеті; 

 оплата послуг з заправки картриджу; 

 оплата послуг з початку з відкриття опалювального сезону; 

 оплата послуг з відновлення газопостачання; 

 оплата послуг за користування аналітично-інформаційною програмою 

AIC "Місцеві бюджети" 

 оплата програми M E DOG; 

 оплата послуг з реєстрації; 

 оплата послуг з поточного ремонту системного блоку; 

 оплата послуг з реєстрації підписувала в автоматичній системі 

кваліфікованого надавача; 

 оплата юридичних послуг; 

 оплата послуг з правової допомоги; 

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 

3 848 грн виконано  0,00 грн, що становить 0 % у зв’язку з економним 

споживанням; 

- КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 88 485,0 грн 

виконано  86 540,94 грн, що становить 97,8%, не довиконано 1 944,06 грн. за 

рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів; 

- КЕКВ 2274 „Оплата природного газу”  при уточненому плані 239 284 грн. 

виконано  200 756,16 грн, що становить 83,9%, не довиконано 38 527,84 грн за 

рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів; 

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 2 240 грн при 

плані 2 240 грн: навчання спеціаліста; 
 

 

 

 



 

 

КПКВКМБ  0610160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  2 158 982,21 грн при затверджених 

планах 2 159 312,00 грн, що становить 99,98%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 725 592,58 грн 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 382 224,15 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 38 798,98: 

 придбання принтерів; 

 придбання офісного устаткування та приладдя; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 9 906,50 грн: 

 оплата послуг з налаштування ПО та локальної мережі, діагностика ПК; 

 оплата послуг з заправки картриджа, ремонту обладнання; 
 оплата послуг за користування аналітично-інформаційною програмою AIC 

"Місцеві бюджети" 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 2688,00 грн; 
 

КПКВКМБ  0810160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  1 546 126,07 грн при затверджених 

планах 1 550 633,00 грн, що становить 99,71%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 273 527,45 грн 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 263 700,58 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3765,04: 

 придбання канцелярських товарів; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - на суму 5 133,00 грн: 

 оплата програми M E DOG; 

 оплата послуг за користування аналітично-інформаційною програмою 

AIC "Місцеві бюджети"; 
 

КПКВКМБ  3710160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  945 803,90 грн при затверджених 

планах 966 024,00 грн, що становить 97,91%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 754 195,10 грн 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 165 922,89 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 14 110,11грн: 

 придбання канцелярських товарів; 

 придбання меблів; 

 придбання періодичного видання «Казна України» 



- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - на суму 15 575,80 грн: 

 оплата програми M E DOG; 

 оплата послуг за користування аналітично-інформаційною програмою 

AIC "Місцеві бюджети"; 

 поточний ремонт комп’ютерної техніки; 

 оплата послуг з заправки картриджа; 

 оплата послуг з заправки та відновлення картриджу; 

 оплата послуг з заміни дозуючого ракеля; 

 оплата послуг з прийому передачі; 

 

ОСВІТА   

(без субвенцій) (КПКВК 1000): 

 
КПКВКМБ 0611010 

Надання дошкільної освіти    

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 16 722 427,08 грн при затверджених 

планах 17 396 238 грн, що становить 96,13%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11 413 155,95 грн 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 2 539 421,53 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 151400,28 

грн: 

 придбання канцелярських товарів; 

 придбання господарчих товарів та дизенфікуючих засобів; 

 придбання лакофарб них та будівельних матеріалів матеріалів; 

 придбання новорічних подарунків; 

 придбання матеріалів задля покращення матеріального становища 

дошкільних закладів: водонагрівачі, насосу центр обіжного, матеріали 

для здійснення заземлення, метало пластикових вікон; 

 придбання матеріалів для проведення технічного обслуговування систем 

очищення води, дезинфікації систем очищення води в дошкільних 

закладах; 

 придбання автоматичних вмикачів, коліна, електрокабелю, кутів, ніпелю, 

кранів, лєски для тримеру, маршрутеризатору ; 

 оплата офісного устаткування; 

 придбання комплекту картриджів, картриджу зі спіненого поліпропілену, 

змінного випромінювача, мембран;  
- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язуючи матеріали» - 4315,52 грн; 

 придбання дезінфікуючих, антисептичних та медичних препаратів; 

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 873 944,54 грн 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 136 722,02 грн: 

 оплата послуг з обслуговування інтернету; 

 оплата доступу до інтернету; 

 оплата послуг з заправки картриджів, ремонт обладнання; 

 оплата послуг з поточного ремонту та перезарядки вогнегасників; 

 оплата послуг з за пломбування вузла обліку (електричного); 

 оплата послуг з дезодорації; 

 оплата лабораторних досліджень харчових продуктів та питної води; 



 оплата послуг з підготовки до опалювального сезону (теплогенерація 

об’єктів, обстеження димоходів, перевірка системи захисту вибухо- 

концентрованого палива та газів); 

 оплата послуг з повірки вагів; 

 оплата послуг з відновлення газопостачання; 

 оплата послуг з заміни фото барабану; 

 оплата послуг з електровимірювання опору; 

 оплата послуг з промбування/розпломбування вузла обліку у з-ф 

електроустановці; 

 оплата послуг з позачергової технічної перевірки правильності роботи 

засобу обліку; 

 оплата послуг з технічного обслуговування дез.системи очищення води; 

 оплата послуг за санітарно-бактеріологічний контроль змивів; 

 оплата послуг за зняття електронного коректора; 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3 540,00 грн; 

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 364 881,79 

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 34 614,40 грн; 

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 659 217,04 грн; 

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 394 292,21грн; 

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергонсіїв» на суму 146 921,80 грн (придбання 

паливних гранул, вивіз ТВП); 

 
КПКВКМБ 0611021 

 Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти                           

(за рахунок коштів місцевого бюджету) 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 15 098 581,30 грн при затверджених 

планах 16 493 569,00 грн, що становить 91,54%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 8 877 683,34 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 1 992 225,67 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 139 950 грн: 

 придбання лакофарбних, господарчих та будівельних матеріалів; 

 придбання новорічних подарунків; 

 придбання матеріалів задля покращення матеріального становища 

дошкільних закладів:офісне устаткування, дверей, водонагрівач, тример; 

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 768 025,86 грн 
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 262 629,42 грн: 

 оплата послуг з обслуговування інтернету; 

 оплата доступу до мережі інтернет; 

 оплата послуг з заправки картриджів; 

 оплата послуг з підготовки до опалювального сезону (обстеження 

димоходів, перевірка вентиляції газових теплоенергетичних об’єктів, 

перевірка системи захисту вибухових палив. газів, послуги з 

експлуатації зовнішніх складових газорозподільної системи, послуги з 

технічного обслуговування газопров. системи ); 

 оплата послуг лабораторних досліджень харчових продуктів, питної 

води; 

 оплата послуг з технічного контролю КТЗ МЗ; 

 оплата послуг з утримання, комплектування, збереження підручників і 

учбово-методичної літератури; 



 оплата послуг з проведення поточного ремонту покрівлі та приміщення 

спортивної зали; 

 оплата послуг зі зняття показників газового коректора; 

 оплата послуг з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації 

та оповіщення; 

 оплата послуг з цілодобового спостереження за протипожежним станом у 

приміщеннях; 

  оплата послуг з відшкодування на здійснення позапланових заходів 

державного контролю; 

 Оплата послуг з позачергової технічної перевірки правильності засобів 

обліку 3-ф; 

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 1 910 534,53 грн; 

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 50 606,00 грн; 

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 658 683,26 грн; 

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 364 779,92грн; 

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергонсіїв» - 72 766,00 грн: 

 придбання вугілля кам’яного; 

 вивіз ТВП; 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 697,30 грн; 

 оплата екологічного податку; 

 
КПКВКМБ 0611080 

Надання спеціальної освіти мистецькими школами 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 2 077 966,09 грн при затверджених 

планах 2 107 537,00 грн, що становить 98,60%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 649 453,47 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 375,976,61 грн; 

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10 836,01 грн; 

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 41 700,00 грн; 

 придбання вугілля кам’яного; 

 
КПКВКМБ 0611141 

 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 2 471 919,99 грн при затверджених 

планах 2 472 819,00 грн, що становить 99,96%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 983 732,79 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 449 731,00 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 21 147,70 грн; 

 придбання офісного устаткування та приладдя; 

 придбання БФП лазерного; 

 придбання багатофункціонального пристрою; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 568,50 грн: 

 оплата послуг з заправки картриджів; 
 оплата програми M E DOG – 4000 грн; 
 оплата послуг з інформаційно-консультаційним послугам по встановленню 

антивірусу; 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1740,00 грн; 



 
 

 

КПКВКМБ 0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 78044,10 грн при затверджених 

планах 82 750,00 грн, що становить 94,31%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 58 978,10 грн; 

 придбання дизельного палива; 
 придбання запасних частин; 
 придбання тосолу, масла; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4 586,00 грн: 

 оплата послуг з обов’язкового технічного контролю; 

 оплата послуг зі страхування ЦПВ власників наземного транспортного 

засобу; 

 оплата послуг з поточного ремонту транспортного засобу;  

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 14 480,00 грн; 

 надання одноразової допомоги по досягненню повноліття дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (8 осіб): 

 
КПКВКМБ 0611181 

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 32 737,50 грн при затверджених 

планах 32 797,00 грн, що становить 99,82%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32 737,50 грн: 

 співфінансування з бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади до субвенції з місцевого на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на придбання сучасних 

меблів для початкових класів нової української школи – 16 603,50 грн   

 співфінансування з бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади до субвенції з місцевого на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на придбання засобів 

навчання та обладнання (крім комп,ютерного) для учнів початкових 

класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції 

"Нова українська школа" – 11 814 грн 

 співфінансування з бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади до субвенції з місцевого на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на придбання 

комп,ютерного обладнання для початкових класів нової української 

школи – 4320,00 грн 
 

КПКВКМБ 0611182 



Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 332 690,50 грн при затверджених 

планах 422 423,00 грн, що становить 99,82%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 294 637,50 грн: 
 придбання засобів навчання та обладнання (крім комп,ютерного) для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 

відповідно до Концепції "Нова українська школа" – 106 326,00 грн; 

 придбання комп,ютерного обладнання для початкових класів нової 

української школи - 38 880,00 грн; 

 придбання сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 149 431,50 грн; 

 підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 

(12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових 

методик згідно з Концепцією "Нова українська школа" – 38053,00 грн; 

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» - 38 053,00 грн: 
 підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 

(12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових 

методик згідно з Концепцією "Нова українська школа"; 

 
КПКВКМБ 0611200 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 102 334,94 грн при затверджених 

планах 140 895,00 грн, що становить 72,63%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 83 876,25 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 18 458,69 грн; 

 

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ   
 (КПКВК 1030): 

КПКВКМБ  0611031 

 Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти                            

(за рахунок освітньої субвенції) 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 38 346 854,56 грн при затверджених 

планах 38 386 500 грн, що становить 99,90%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 31 446 253,31 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 6 900 601,25 грн; 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

(КПКВК 3000): 

 
КПКВКМБ 0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 



Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  2 755,44 грн при затверджених 

планах 2 880,00 грн, що становить 95,68%, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 2 755,44 грн: 

 оплата послуг зв"язку пільговим категоріям громадян Воскресеньскої 

селищної ради ( послугу отримали 7 осіб за період березень-грудень); 
 

КПКВКМБ 0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  8000,00 грн при затверджених 

планах 8000,00 грн, що становить 100 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 8000,00 грн: 

 пільговий проїзд залізничним (приміським) транспортом (Херсонська 

залізниця) пільгової категорії населення Воскресенської селищної ради 

(послугу отримали 268 осіб); 

 
КПКВКМБ 0813050 

Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  28 699,52 грн при затверджених 

планах 28 700,00 грн, що становить 100 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 28 699,52 грн: 

 медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (послугу отримали 5 осіб); 

 
КПКВКМБ 0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  14 152,00 грн при затверджених 

планах 17690,00 грн, що становить 80 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 14 152,00 грн: 

 Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни (послугу отримали 4 осіб); 

 
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 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  156 497,66 грн при затверджених 

планах 156 587,00 грн, що становить 99,94 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 156 497,66 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, 

згідно постанови КМУ №558 від 29.04.2004року (послугу отримали 13 

осіб); 



 

 
 

 

КПКВКМБ 0813171 

Компенсація виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  3 591,00 грн при затверджених 

планах 4500,00 грн, що становить 99,94 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 3591,00 грн: 

 Грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів 

особам з інвалідністю I та II групи)) (послугу отримали 7 осіб); 

 

КПКВКМБ 0113191 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 34100 грн при затверджених планах 

34100 грн, що становить 100 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 34100 грн. З них: 
 на виконання Комплексної програми соціального захисту населення 

"ТУРБОТА" виплачено допомогу до дня виведення військ з Афганістану 

на загальну суму  26 500,00 грн (5 осіб х 5 300,00 грн), з них за рахунок 

коштів місцевого бюджету на суму 12 000,00 грн (5 х 2 400,00грн), за 

рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 14 500,00 (5 * 2 900,00) 

гривень, учаснику у другій світовій війні Макарову І.С; 

 щомісячна стипендія за січень-лютий 7 600,00 гривень за рахунок 

субвенції з обласного бюджету;  

 
КПКВКМБ 0813191 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  24 800,00 грн при затверджених 

планах 48 800,00 грн, що становить 50,82 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 24800,00 грн (послугу отримали 

268 осіб): 

 Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 

військослужбовців та інвалідів війни в Афганістані; 

 Надання щомісячної  матеріальної допомоги учасникам бойових дій у 

роки Другої світової війни; 

 
КПКВКМБ 0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 5300 грн при затверджених планах 

5300 грн, що становить 100 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 5300 грн. З них: 
 на виконання Комплексної програми соціального захисту населення 

"ТУРБОТА" виплачено матеріальну допомогу особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах в сумі 5 300,00 грн (3 чол * 1000,00 грн, 4 



чол. * 500,00 грн, з них виплата щомісячної стипендії одному з батьків 

загиблих учасників антитетористичної операції с.Калинівка Непсов, 

с.Пересадівка Іванцов за січень місяць, 300,00 гривень учаснику у другій 

світовій війні Макарову І.С. за січень) 
КПКВКМБ 0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  124 051 грн при затверджених 

планах 131 617,00 грн, що становить 94,25 %, з них по: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  на суму 124 051 грн: 

 Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних життєвих 

обставинах 96500грн ( з них: послугу отримали 88 чол*1000грн, 17 

чол*500грн ; 

 Виплата щомісячної стипендії одному з батьків загиблих учасників АТО 

11000грн (Непсов О.М. 12міс*500 = 6000 грн, Іванцов Н.С. 10міс*500 = 

5000 грн,); 

 Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам,  які 

постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-

інвалідам, які постраждали  від Чорнобильської катастрофи до роковин 

аварії на Чорнобильській АЄС – 16551,00грн ( з них: послугу отримали; 

Джигов А.Д 5517грн, Шмат М.Ф. 5517грн, Шевченко А.О – 5517грн); 

 Виплата щомісячної степендія 100-річної особі – 900 грн (послугу 

отримали 1 особа 3 міс*300грн); 

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО  

(КПКВК 4000): 

 
КПКВКМБ  0614030  

Забезпечення діяльності бібліотек 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 693 733,44 грн при затверджених 

планах 717 143, грн, що становить 96,74%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 562 328,82 грн; 

- КЕВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 124 973,81 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2980,81грн; 

 придбання друкованої та супутньої продукції; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3450,00 грн; 

 оплата абонентської плати за надання доступу до мережі інтернет;  
 

КПКВКМБ  0614060 

Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 2 650 704,93 грн при затверджених 

планах 2 808 999,00 грн, що становить 94,36%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 897 209,26 грн; 

- КЕВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 425 459,33 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 21 098,00 грн; 

 придбання лічильника трансформаторного – 14 180,00 грн; 



 придбання лєски для мотокоси – 224,50 грн; 

 придбання засобів очищення – 1 194,50 грн; 

 придбання лакофарб них матеріалів – 1500,00 грн; 

 спів фінансування  до обласної субвенції на придбання ноутбуку – 

3 999,00 грн; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11 897,34 грн; 

 оплата послуг з інтернету; 

 оплата послуг  з абонентської плати  

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 293 418,12 грн; 

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 1 622,88 грн; 

 оплата послуг з вивозу ТПВ; 

 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 (КПКВК 6000): 
 

КПКВКМБ 0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 105 138,82 грн при затверджених 

планах 105 160 грн, що становить 99,98 %, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 62 030,32 

грн: 
 придбання муфти – 11 644,34 грн; 

 придбання з’єднувального обладнання  – 1 241,78 грн; 

 придбання батерфляя – 3 417,60 грн; 

 придбання муфти – 11 644,34 грн; 

 придбання прокладки гумової – 282,60 грн; 

 придбання муфти – 11 644,34 грн; 

 придбання з’єднувального обладнання  – 1544 грн; 

 придбання труби, муфти  – 38 208 грн; 

 придбання матеріалів для водоровідно-каналізаційної системи  – 4 192,00 

грн; 

 придбання електродвигунів  – 1500 грн; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 43 108,00 грн: 

 поточний ремонт водопровідної системи в смт Воскресенське – 19 108,00 

грн; 

 поточний ремонт електродвигунів – 24 000 грн; 

 
 

КПКВКМБ 0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 570 026,33 грн при затверджених 

планах 573 073,00 грн, що становить 99,47%, з них по: 

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку»  - 570 026,33 грн: 

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не 

віднесені до заходів розвитку: утримання об,єктів з благоустрою в 

населених пунктах територіальної громади: оплата послуг працівникам з 

благоустрою (5 осіб) 



 

 

 

 
КПКВКМБ 0116030 

Організація благоустрою населених пункт 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 1 366 087,74 грн при затверджених 

планах 1 376 318 грн, що становить 99,26%, з них по: 

- КЕКВ 2111 „ Заробітна плата» на суму 4695 грн: оплата послуг з суспільно-

корисних робіт як благоустрою в населених пунктах Воскресенської селищної 

ради відповідно до направлення Державної установи "Центр пробації": 

 Вітовський РВДВС ПМУМЮ (м.Одеса), заробітна плата Радченку А.М. 

за травень 2021 року – 4 048,46 грн; 

 Вітовський РВДВС ПМУМЮ (м.Одеса), заробітна плата Радченку А.М. 

за квітень 2021 року – 3 292,96 грн; 

 утримання ПДФО Радченко А.М – 905,25 грн; 

 утримання ПДФО Радченко А.М – 736,31 грн; 

 військовий збір Радченко А.М – 75,44 грн; 

 військовий збір Радченко А.М – 61,36 грн; 

 Шевченківський ВДВС ПМУМЮ, заробітна плата Махині О. за листопад 

2021 року – 1 317,27 грн; 

 Шевченківський ВДВС ПМУМЮ, заробітна плата Махині О. за листопад 

2021 року – 1 998,62 грн; 

 військовий збір Махиня О. – 24,55 грн; 

 утримання ПДФО Махиня О. – 294,54 грн; 

 військовий збір Махиня О. – 37,24 грн; 

 утримання ПДФО Махиня О. – 446,90 грн; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 2 912,56 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52671,00грн: 

 придбання волосінні та котушки для тримера – 716,00 грн; 

 придбання бензину А-92 – 7000,00 грн; 

 придбання вуличних світильників – 41000,00 грн; 

 придбання моторного масла  – 1261,00 грн; 

 придбання лєски  – 17391,00 грн; 

 придбання кабелю та арматури  – 955,00 грн; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 9786,14 грн: 

 оплата позачергової технічної правильності роботи обліку у 1-ф 

електроустрою» - 5824,84грн; 

 оплата позачергової технічної правильності роботи обліку у 3-ф 

електроустрою» - 5824,84грн; 

- КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  становить 1 287 479,14 грн оплата 

електроенергії за вуличним освітленням; 

 
КПКВКМБ 0116071 

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу0 на житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво (надання) 



Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 639 463,00 грн при затверджених 

планах 639463,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) – 639 493,00грн: 

 відшкодування різниці в тарифах ЖКП «КАЛИНА» -  368876,00 грн 

 відшкодування різниці в тарифах ККП Воскресенське – 270 587,00грн 

 
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(КПКВК 7000):  

 

КПКВКМБ 0617368 

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 221 413,74 грн при затверджених 

планах 223 692,00 грн, що становить 98,98%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -на суму 212 463,74 

грн; 

 придбання кухонного приладдя – 8 965,00 грн; 

 придбання маршрутиризатору інтеррнету для ПЕресадівського ДНЗ – 

1599,00 грн; 

 придбання радіосистеми АКГ-4, мікшерського пульту, пристрою 

безперебійного живлення для Грейгівської ПК та бібліотеки – 27 000 грн; 

 придбання щитків щитків баскетбольних – 12 000 грн; 

 придбання кухонного приладдя Калинівської ЗОШ – 14 980 грн; 

 придбання холодильника для Пересадівського ДНЗ, лінолеуму для 

Горохівського ДНЗ, телевізору для грейгівської бібліотеки, респіратора 

для Калинівського ДНЗ – 32 772,74 грн; 

 придбання кухонного приладдя для Воскресенської ДНЗ, шафи для 

дитячого одягу, крісло мішка, дверей з ПВХ для Калинівської ЗОШ – 

36 141,00 грн; 

 придбання матеріалів для очищення води, промислового пило смоку для 

М-Ларинського ДНЗ, холодильника, електром’ясорубки, водонагрівача 

для Калинівського ДНЗ, холодильника для Воскресенської ЗОШ – 

63 006,00 грн; 

 придбання ноутбуку для Грейгівського будинку культури – 10 000,00 грн; 

 придбання багатофункціонального пристрою для М-Ларинської ЗОШ – 

6 000,00 грн; 
 

 
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

КПКВК 8100: 

 
КПКВКМБ 0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 3130,00 грн при затверджених 

планах 3750,00 грн, що становить 83,47%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3130,00 грн: 



 придбання лопат штикових та савкових – 3000,00грн; 

 придбання мила кускового – 130,00 грн; 
 

КПКВКМБ 0118130 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 
Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  2 011 550,84 грн при затверджених 

планах 2 011 593,00 грн, що становить 83,47%, з них по: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 474 308,00 грн 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22% від річного фонду 

оплати праці – 324 350,00 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 114 796,00: 

 придбання бензину; 

 придбання запасних частин; 

 придбання чобіт робочих, рукавичок пожежних, костюмів робочих; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 25 720,00 грн: 

 оплата послуг з обслуговування інтернету; 

  заправка картриджа, ремонт обладнання, заміна барабана; 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 2688,00 грн; 

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 529,00 грн; 

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 8900,84 грн; 

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергонсіїв» на суму 45 803,00 грн (вугілля кам’яне  

6,599 т); 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 13 776,00 грн: 

 обов’язкове щорічне страхування; 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 680,00 грн; 

 Оплата послуг з державної реєстрації 

 
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

(КПКВК 9000):  

КПКВКМБ  3719430 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету   

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  388 80,00 грн при затверджених 

планах 388 000,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  

 Передача коштів з місцевого бюджету до бюджету  м.Миколаїва - КП 

"Міська лікарня №5 - забезпечення у 1 півріччі 2021 року хворих на 

цукровий діабет (інсуліном) та хворих на нецукровий діабет 

(десмопресином) на 2021 рік 

 
КПКВКМБ  3719770  

 Інші субвенції з місцевого бюджету  

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  1 901 702,64 грн при затверджених 

планах 1 961 270,00 грн, що становить 96,96%, з них по:  

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

1 845 638,64 грн  



- Делегування повноважень  бюджету Мішково - Погорілівської сільської 

територіальної громади у сумі 1 794 821 грн на: 

 забезпечення роботи  Комунального підприємства «Медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мішково - Погорілівської 

сільської ради» - 1 610 631,00 грн (технічне обслуговування 

твердопаливного обладнання (АЗПСМ Воскресенське), безкоштовні 

медикаменти, підгузники, оплата теплопостачання, оплата 

водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, оплата 

природного газу,  заробітна плата сестер медичних, нарахування на 

оплату праці, бланочна продукція, туберкулін, придбання продуктів 

спеціального харчування для лікування Кулік Яну, що хворіє на 

ортофанне захворювання с.Воскресенське (в термін на 3 місяці), 

придбання продуктів спеціального харчування для лікування 

Моключенка Єгора, що хворіє на ортофанне захворювання с-ще 

Грейгове, придбання продуктів харчування для дітей до 1 року 

народження, що народжені від ВІЛ-інфікованих матрів 4 дит,  придбання 

комплекту зимових шин, оплату послуг гарантійного тезнічного 

обслуговування автомобіля, придбання бензину, придбання 

транспортного середовища для тестів ПРЛ на визначення COVID-19 в 

кількості 665 шт за ціною, придбання лаборативних реактивів для 

гемоаналізаторів в АЗПСМ Калинівка,  Михайор-Ларине, Воскресенське, 

Пересадівка, Грейгово); 

 забезпечення роботи Спільної комунальної установи «Об’єднаний 

трудовий архів Воскресенської, Первомайської селищних рад та 

Галицинівської, Мішково-Погорілівської, Шевченківської сільських рад» 

- 80 050 грн (заробітна плата, нарахування на оплату праці, предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар (канцелярські товари), Оплата послуг 

(крім комунальних), Оплата комунальних послуг та енергоносіїв); 

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Мішкво - Погорілівської 

сільської ради: забезпечення діяльності  Інклюзивно - ресурсного центру 

Мішково-Погорілівської сільської ради (заробітна плата,  Нарахування на 

оплату праці, канцтовари: (папір, блокноти, файли, папки, кольорові 

олівці, фарби, ручки, крейди, книги реєстрації, фарба для принтера 

(кольорова), набір маркирів, крейда біла), плівка для ламінування, 

Маршрутизатор ТР-LINKTL, подовжувач, обладнання для реабілітолога 

(баскітбольне кільце, тренажер універсальний реабілітаційний, м'яч 

баскетбольний, м'яч для фітнеса (1200,г+DVD,+насос,ABC-сис), 

термометр, гантелі для фітнесу, реабілітаційний велотренажер, лавка 

гімнастична,  господарські товари для прибирання( відро, корзина для 

сміття,пакети для сміття,швабра,туалетний папір,білізна,рідке мило,засіб 

для прибирання,бойлер,підгузики для дітей,засоби індивідуального 

захисту, дез засоби), підпис періодичних видань, Придбання  засобів 

захисту від COVID-19,  оплата інтернет зв'язку, Видатки на відрядження 

(відрядження, семінари, тренінги, наради, курси), вода, водовідведення, 

електропостачання, природній газ, розподіл природнього газу),     

забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету  – 104 140 грн ( ; 

- Делегування повноважень  бюджету Галицинівської сільської територіальної 

громадина у сумі 50 818 грн на: 

 забезпечення роботи Місцевий осередок ВОІ СОІУ Вітовського району 

Миколаївської області" – 20818,00 грн; 



 забезпечення роботи ГО  Вітовська місцева організація ВФСТ "КОЛОС" 

30 000,00 грн; 

- КЕКВ 3220 « Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 56 064,00 грн 

- Делегування повноважень  бюджету Мішково- Погорілівської сільської 

територіальної громади у сумі 24000,00 грн на; 

 забезпечення роботи  Комунального підприємства «Медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мішково-Погорілівської 

сільської ради» (придбання комп’ютерної техніки (Пересадівська амбулаторія)); 

- Делегування повноважень  бюджету обласному бюджету у сумі 32 064 грн на: 

 Співфінансування заходів з місцевого бюджету до обласного бюджету 

Миколаївської області, що реалізується за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою 

респіратурною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідки під час навчального  процесу у закладах загальної 

середньої освіти в частині придбання ноутбуків у кількості 16 шт для 

педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої 

освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання – 32064 грн; 

  
КПКВКМБ  3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіогів 
Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  8000,00 грн при затверджених 

планах 8000,00 грн, що становить 100 %, з них по:  

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

8000,00 грн: 

 збільшення обсягу видатків для покращення матеріально-технічної бази 

УДКСУ Вітовського району у Миколаївській області (покращення 

матеріально-технічної бази УДКСУ Вітовського району у Миколаївській 

області) – 5000,00 грн; 

 збільшення обсягу видатків для покращення матеріально-технічної бази 

16 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-

рятувального  загону Головного управління  ДСНС України у 

Миколаївській області (придбання паливо-мастильних засобів) 

 
Видаткова частина спеціального фонду 

 

Обсяг видаткової частини бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на на 2021 рік обрахований в обсязі 119 535 406 грн, з них: 

 видаткова частин загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

становить  103 610 442,00 грн (річний план виконано на 100 738 996,26 грн 

97,23%); 

 видаткова частин спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади становить 15 924 964 грн  (річний план виконано на 6 035 881,20 грн 

37,9%); 

 

ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ (КПКВК 0100):  
КПКВКМБ 0110150 



 Організаційне, інформаційно - аналітичне  

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по управлінню касові видатки без урахування власних надходжень склали 

17 000,00 грн. при затверджених планах 17000,00 грн, що становить 100 %, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 17 000,00 грн; 

 придбання системного блоку; 

 
КПКВКМБ 0111061 

 Організаційне, інформаційно - аналітичне  

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по управлінню касові видатки без урахування власних надходжень склали 

252 041,87 грн. при затверджених планах 7206 541,00 грн, що становить 3,5%, з них 

по: 

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 252 041,87 грн: 

 спів фінансування проекту "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 

вул.Горького,66 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області (Коригування)" в частині фінансування послуг технічного 

нагляду – 55 845,47 грн; 
 оплата коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція 

Воскресенської ЗОШ по вул. Горького,66 в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області (Коригування)" – 149 850,00 

грн; 
 оплата експертизи проектно-кошторисної документації "Реконструкція 

Воскресенської ЗОШ по вул. Горького,66 в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області (Коригування)» - 

46 346,40грн; 
 

КПКВКМБ  0610160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  33 330,00 грн при затверджених 

планах 33 330,00  грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 33 330,00 грн: 

 придбання ноутбуків; 

 

ОСВІТА 

(без субвенцій) (КПКВК 1000): 
               КПКВКМБ 0611010 

                 Надання дошкільної освіти 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 38 040,00 грн при затверджених 

планах 38040,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” – 38040,00 грн: 



 Придбання метало пластикових вікон для Пересадівського ДНЗ 

 

 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 (КПКВК 6000): 

КПКВКМБ 0116030 

Організація благоустрою населених пункт 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 77 425,00 грн при затверджених 

планах 77 425,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 77 425,00 

грн; 

 придбання сітчастих контейнерів – 46 425,00 грн; 

 придбання матеріалів для утримання об’єктів благоустрою в належному 

стані (господарчі товари, садовий інвентар, лакофарбвані матеріали) – 

31 000,0 грн; 
 

КПКВКМБ 0116083 

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 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 449 978,00 грн при затверджених 

планах 449 748,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 3240 « Капітальні трансферти населенню» - 449 978,00 грн: 

 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) 
 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(КПКВК 7000):  

КПКВКМБ 0117130 

Здійснення заходів із землеустрою 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 323 551,41 грн при затверджених 

планах 323 552,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 323 551,41 грн: 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «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» - 44 994,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «Розробка проекту землеустрою щодо 



встановлення (зміни) меж с. Пересадівка Миколаївської області на 

підставі затвердженого генерального плану забудови території» - 

49 990,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «Винос меж адміністративно-територіальних 

одиниць в натурі (на місцевості) та розробка xml-файлу с. Пересадівка у 

Миколаївській області» - 49 680,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «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» - 49 979,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «Розробка проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж с. Калинівка Миколаївської області на підставі 

затвердженого генерального плану забудови території» - 49 845,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «Винос меж адміністративно-територіальних 

одиниць в натурі (на місцевості)   с. Калинівка Миколаївської області» - 

48 694,00 грн; 

 оплата послуг з розробки проектів землеустрою (проведення робіт з 

інженірінгових послуг): «Розробка xml-файлу меж адміністративно-

територіальних одиниць с. Калинівка  Миколаївської області» - 25 370,00 

грн; 
 

КПКВКМБ 0117321 

Будівництво – 1 освітніх установ та закладів 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 32 418,00 грн при затверджених 

планах 1 981 126,00 грн, що становить 1,64%, з них по: 

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 31 418,00 

грн; 

 оплата технічного обстеження об’єкту "Реконструкція Воскресенської 

ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області (Коригування)": 
 

КПКВКМБ 0117330 

Будівництво – 1 інших об’єктів комунальної власності  

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 214 166,50 грн при затверджених 

планах 217 143,00 грн, що становить 98,90%, з них по: 

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 214 166,50 

грн; 

 оплата об,єкту "Реконструкція вуличного освітлення вул.Бойка-Блохіна 

(від ТП-160) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" 

в частині фінансування договору підряду, технічного нагляду, 

авторський нагляд;  
 

КПКВКМБ 0117363 



Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 1 978 000,00 грн при затверджених 

планах  2 000 000,00 грн, що становить 98,90%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 1 978 000,00 грн: 

 придбання екскаватора навантажувача для ЖКП «КАЛИНА» 
 

 

КПКВКМБ 0617363 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 
Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 2021 

рік по даним видаткам касові видатки склали 48 000,00 грн при затверджених планах  

1 957 303,00 грн, що становить 2,45%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

48 000,00 грн; 

 закупівля комплекту оргтехніки та програмного забезпечення, а саме: 

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

камера з вбудованим мікрофоном,операційна система Windows 10, 

програмне забезпечення , ативірус; багатофункціональний пристрій 

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

с.Калинівка Миколаївського району Миколаївської області" 

 

КПКВКМБ 0117368 

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 298 830,00 грн при затверджених 

планах  325 004,00 грн, що становить 91,95%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 248 930,00 грн: 

 оплата за реалізацію проекту "Від спорту в громаді до олімпійських 

перемог" – створення спортивного майданчика Street Workout (вуличного 

воркауту) для оздоровлення жителів села Калинівка  - 29 748,00грн; 

 співфінансування з місцевого бюджету до субвенції з обласного бюджету 

на реалізацію проекту "Від спорту в громаді до олімпійських перемог" – 

створення спортивного майданчика Street Workout (вуличного воркауту) 

для оздоровлення жителів села Калинівка на суму 19 832,00 грн; 

 придбання дитячого майданчика для встановлення в смт Воскресенське 

на суму 46 725,00 грн; 

 придбання дитячого майданчика для встановлення у  Грейгівському 

старостаті на суму  46 725,00 грн; 

 співфінансування з місцевого бюджету до субвенції з обласного бюджету 

на реалізацію проекту "Здорові діти- здорова нація" - створення дитячого 

спортивного майданчика на території дитячого навчального закладу 

"Колосок" в селі Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 

на суму 18 000,00 грн; 

 співфінансування з місцевого бюджету до субвенції з обласного бюджету 

на реалізацію проекту "Спорт доступний кожному" - створення 

спортивного майданчика для оздоровлення жителів села Михайло-

Ларине Вітовського району Миколаївської області   - 24360,00 грн; 



 оплата за реалізацію проекту "Спорт доступний кожному" - створення 

спортивного майданчика для оздоровлення жителів села Михайло-

Ларине Вітовського району Миколаївської області – 36540,00 грн; 

 оплата за реалізацію проекту "Здорові діти- здорова нація" - створення 

дитячого спортивного майданчика на території дитячого навчального 

закладу "Колосок" в селі Пересадівка Вітовського району Миколаївської 

області  - 27 000,00грн; 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 49 900,00 грн: 

 оплата за 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.) 
 

КПКВКМБ 0617368 

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 17 999,00 грн при затверджених 

планах  19 338,00 грн, що становить 93,08%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» 17 999,00 грн: 

 придбання ноутбуку для Пересадівського ДНЗ 
 

КПКВКМБ 0117650 

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 16 000,00 грн при затверджених 

планах  16 000,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» на суму 16 000,00 грн: 

 оплата послуг з незалежної експертної оцінки земельної ділянки по вул. 

Миру,1 с. Горохівка. 

ОСВІТА   

(без субвенцій) (КПКВК 1000): 
КПКВКМБ 0611141 

 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 16 665,00 грн при затверджених 

планах 16 665,00 грн, що становить 100%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  на суму  16 665,00 грн: 

 придбання ноутбуку; 
 

КПКВКМБ 0611181 

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 15 098,10 грн при затверджених 

планах 15 953,00 грн, що становить 94,64%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  на суму  15 953,00 грн: 

 придбання ноутбуку; 



 

КПКВКМБ 0611182 

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 135 882,90 грн при затверджених 

планах 143 577,00 грн, що становить 94,64%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  на суму  135 882,00 грн: 

 придбання комп’ютерного обладнання для початкових класів нової 

української школи (ноутбуків): 
 

КПКВКМБ 0611200 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали 68 160,00 грн при затверджених 

планах 71 494,00 грн, що становить 95,34%, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  на суму  68 160,00 грн: 

 придбання комплекту меблів для корегування психофізичного розвитку 

для дітей освітньої потреби, ігри та спеціальні засоби корегування 

психологічного розвитку дітей освітньої потреби: 
 

КПКВКМБ 0611200 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

Відповідно до розпису бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 

2021 рік по даним видаткам касові видатки склали  25 889,00 грн при затверджених 

планах 66 585,00 грн, що становить 38,88 %, з них по: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  на суму  25 889,00 грн: 

 придбання комплекту ігор для корегування психологічного розвитку 

дітей освітньої потреби.  
 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
Станом на 01.01.2022 року   дебіторська заборгованість по Воскресенській селищній 

раді   складає 385 327,35 грн. З них по: 

- Воскресенській селищній раді 143 854,77 грн:  

 59 594,37 грн. – споживання та розподіл природного газу; 

  84 260,40 грн - реалізація проекту "Реконструкція Воскресенської ЗОШ 

по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області (Коригування)"; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради 240 

693,64 грн: 

 778,94 грн - передплата періодичного видання «Казна Україна»; 

 239914,70 грн - споживання та розподіл природного газу; 

- Фінансовому відділу Воскресенської селищної ради 778,94 грн; 

 778,94 грн - передплата періодичного видання «Казна Україна»;   

 



V. ФІНАНСУВАННЯ 
Станом на 01.01.2021 рік залишок коштів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади становив 15 637 794,17 грн. З них: 

- залишок коштів загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади становить 15 105 164,51 грн: 

 залишок по податках та зборах (котловий рахунок) – 3 667 020,49 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень базової дотації – 

2 901 401,07 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень освітньої субвенції – 

7 206 541,08 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 30 308,38 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 1 299 893,49 грн; 

- залишок коштів спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади становить 532 629,66 грн: 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень коштів від реалізації 

майна – 568,065 грн; 

 залишок, що утворився від сплати транспортного податку – 0,86 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок коштів від відчуження майна – 

49 060,43 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень коштів від відшкодування 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 

47 115,53грн; 

 залишок, що утворився за рахунок сплати екологічного податку – 

61 442,95 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень коштів до цільового 

рахунку Воскресенської селищної ради – 39 086,38 грн; 

 залишок, що утворився за рахунок надходжень коштів від благодійних 

внесків (захоронення) – 31 428,71 грн; 

 залишок коштів, що надійшов від продажу  земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній чи 

комунальній власності, та земельних ділянок, що знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим – 53 001,71 грн; 

 залишок коштів, що  утворився за рахунок надходження пайової участі – 

250 924,45 грн; 

 

Протягом 2021року було задіяно кошти вільного залишку на 01.01.2021рік бюджету 

Воскресенської селищної ради в сумі 15 242 219 грн.. З них: 

- по загальному фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади  задіяно коштів у сумі 14 877 193 грн: 

 поточні видатки – 4 372 056,00 грн; 

 капітальні видатки – 10 505 137 грн; 

- по спеціальному фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади  задіяно коштів у сумі 365 026,00 грн: 

 

 

 



VI. КРЕДИТУВАННЯ 
 

         Станом на 01.01.2021 року залишок непогашених кредитів, що 

надавались у минулі роки для фінансової підтримки підприємств та 

населення, по загальному фонду відсутній. 

         Станом на 01.01.2021 року залишок непогашених кредитів, що 

надавались у минулі роки для фінансової підтримки підприємств та 

населення, по спеціальному фонду відсутній. 
 

VІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 
Обсяг офіційних трансферти бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2021 рік становлять 66,1% від загального обсягу доходів бюджету 

селищної територіальної громади і становить 68 009 355 грн: 

- Офіційні трансферти з державного бюджету: 

 41020100 «Базова дотація» – фактично надійшла у сумі 21 380 200 грн, 

що становить 100% від затвердженого річного плану 

 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам»  – фактично надійшла у сумі 38 386 500 грн, що становить 

100% від затвердженого річного плану; 

 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» – фактично надійшла у сумі 2 657 410 грн, що становить 

100% від затвердженого річного плану; 

 41040200 «Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров,я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету» – фактично надійшла у сумі 2 154 700 грн, що становить 100% 

від затвердженого річного плану; 

- Офіційні трансферти з місцевого бюджету: 

 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм вихованя, 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»  – фактично надійшла у 

сумі 449 748 грн, що становить 100% від затвердженого річного плану; 

 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» – фактично надійшла у 

сумі 212 389 грн, що становить 100% від затвердженого річного плану; 

 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 

фактично надійшла у сумі 468573,40 грн, що становить 82,79% від 

затвердженого річного плану; 

 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми  потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 

фактично надійшла у сумі 146 792 грн, що становить 100% від 

затвердженого річного плану; 



 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – фактично надійшла у 

сумі 1 764 243,10 грн, що становить 98,62% від затвердженого річного 

плану, з них: 

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з 

обласного бюджету на забезпечення соціальних виплат осіб 

пільгової категорії 575 731,10 грн;  

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з 

бюджету Первомайської селищної територіальної громади на 

утримання Вітовського ЗМПО 604 617 грн,  

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з 

бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної 

громади на утримання Вітовського ЗМПО 536 738 грн; 

 інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з 

бюджету Шевченківської сільської територіальної громади на 

утримання Вітовського ЗМПО 47 157 грн; 

           Пропонується  затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади 2021 року по доходній частині в сумі  

108 089 067,49 гривень (додаток №1),     в тому числі: 

                - по загальному фонду      -  105 543 090,16 гривень,      

                - по спеціальному фонду  -     2 545 977,32 гривень; 

по видатковій частині   бюджету в сумі   106 774 877,46 гривень (додатки 

№2,3), в тому числі: 

                 - по загальному фонду     -  100 738 996,26 гривень, 

                 - по спеціальному фонду  -     6 035 881,20 гривень. 

 

VІІІ. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. Бюджетний кодекс України. 

3.2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”. 

 

ІХ. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття рішення «Про затвердження звіту про виконання  бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за  2021 рік», виходячи з 

підсумків виконання місцевого  бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади, забезпечить підняття рівня обслуговування установ 

громади, а саме  якісне та ефективне планування та виконання показників в 

подальшому. 

 

 

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР 

 
 


