
 

Пояснювальна записка 

 

до рішення сесії селищної ради  № 6 від 31.05.2022 року  

« Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2022 рік.» 

1.Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 
              Рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік.» розроблене з метою покращення 

соціально-економічного стану Воскресенської селищної ради, якісного виконання 

бюджету селищної територіальної громади, забезпечення бюджетних установ 

лімітними призначеннями, упорядкування видатків з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

             При підготовці рішення враховано необхідність фінансування невідкладних 

проблем, які виникли в процесі виконання бюджету, що підтверджено на підставі 

листів від: добровольчого формування територіальної громади Воскресенської 
селищної ради с. Пересадівка № 2, КП «МЦ ПМСД» Мішково-Погорілівської 

сільської ради та Головного управління ДСУ з НС у Миколаївській області.   

                           2.Мета і завдання підготовки рішення. 

            В зв’язку з ефективним використанням наявного фінансового ресурсу, 

дотриманням збалансованості бюджету селищної територіальної громади 

пропонується: 

           Внести зміни  до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади  на 

2022 рік:, а саме: 

1. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади на  суму 4 538 700 грн. по КБКД 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам» (Лист Державної казначейської 

служби України департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих 

бюджетів повідомлення № 22 від 11.04.2022 року, про зміни до помісячного 

розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.) 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік у сумі 111 611 395 грн.  у тому числі доходи 

загального фонду 110 040 054 грн., доходи спеціального фонду  1 571 341 грн.      

( додаток 1). 
           Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2022рік за рахунок перерозподілу та зменшення освітньої субвенції видаткової 

частини загального фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної громади 

на 2022 рік, а саме: 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 786 377 грн. по: 

 КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на суму 
343 000 000 грн.  КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

бензин в кількості 4900 літрів по 70 грн. на 5 місяців по 68600 грн. на кожне 

добровольче формування територіальної оборони селищної ради смт. 

Воскресенське, с. Калинівка, с. Пересадівка та с. Михайло-Ларине. 

 КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги» на суму 260 360 грн. КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ( ЖКХ 

Калина та Воскресенський ККП на заробітну плату робітників з 

благоустрою). 

 КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 53 017 

грн.; КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших 



рівнів  - субвенція на виконання делегованих повноважень для забезпечення 
роботи КП "Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мішково-Погорілівської сільської ради" придбання лаборторних реактивів 

та тест-смужків для гемоаналізатора та аналізатора сечі по 7410 грн. за 

комплект ( 5 комплектів для амбулаторій смт. Воскресенське, сіл Калинівка, 

Грейгове, Пересалівка, Михайло-Ларине) - 37050 грн., придбання 

сантехнічних товарів для проведення поточного ремонту (власними силами) 

по заміні комплектуючих в амбулаторії смт. Воскресенське -6300 грн., 

водопостачання 9667 грн. 

 КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 

130 000 грн. КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів   згідно листа Головного управління ДСУ з НС у 

Миколаївській області  для 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області для придбання 23 комплекти літнього та 

зимового форменого одягу із взуттям.       
4. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 5 325 077 грн. ; 

по:  

 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» на суму 603 360 грн.  КЕКВ 2111 заробітна плата ( економія заробітної 
плати за рахунок вакантних посад( юридичний відділ).  

 КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  4 538 700 грн.; КЕКВ заробітна плата 3 720 272 

грн. та КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату 818 428 грн. 

 КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 183 017 грн. КЕКВ 

2111 Заробітна плата ( економія за рахунок вакантної посади головних 

спеціалістів фінансового відділу.) 

 Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік у розрізі  програмної класифікації 

видатків та кредитування у сумі 118 592 319 грн.: по загальному фонду у 

сумі 112 313 989 грн.  по спеціальному фонду у сумі 6 278 330 грн.  у т.ч.  

бюджет  розвитку 4 698 166грн (додаток 3, 3а). 

 

5. Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 
4.1. «Бюджетний кодекс України». 

4.2. «Закон України про державний бюджет України на 2022 рік». 

4.3. «Закон України про місцеве самоврядування». 

4.4. Указ президента «Про введення воєнного стану в Україні». 

4.5. Постанова КМУ «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 
період воєнного стану». 

 

6. Прогноз соціально – економічних наслідків затвердження рішення 

Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022рік ” дозволить забезпечити збалансованість та якісне 

виконання  селищного бюджету, вчасне і цільове використання коштів селищного 

бюджету. 

 
Секретар селищної ради                                                         Тетяна БІЛОЗОР 



 


