
                                  Пояснювальна записка 
                      до рішення Воскресенської селищної ради  № 1 від 18.11.2022р.  

«Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 рік.» 

 

1. Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 
Рішення  виконавчого комітету 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 доходів та видатків з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

 При підготовці рішення враховано фінансування невідкладних проблем, які виникли 

в процесі виконання бюджету, що підтверджено поданням  начальника відділу ОКМС 

Воскресенської селищної ради Наталії ФІЛЬТАНОВИЧ,  лист Миколаївської військової 
державної адміністрації,  подання в. о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Воскресенської селищної ради Галини КЮРКЧУ. 

 

                              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. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади на  суму 175 700 грн по:  

-  КБКД 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»   

2. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади на  суму 175 700 грн по:  

-КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»  

3. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної  

територіальної громади на 2022 рік у сумі 108 441 479 грн  у тому числі доходи загального 

фонду 106 870 138 грн  доходи спеціального фонду  1 571 341 грн   (додаток 1). 

 

Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 

 рік за рахунок перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету та 

використання залишку коштів освітньої субвенції на 01.01.2022 рік  а саме: 

 
4. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 1 697 300 грн. по: 

- КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» 55 000 грн. КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар ( придбання паливно-мастильних матеріалів з метою поповнення 

матеріального резерву селищної ради: а саме 500 л бензину А-95 по ціні 55 грн. за 

літру, та 500 л. дизельного палива по ціні 55 грн за літр); 

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» 1 600 000 грн. КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар (придбання вікон для ліцеїв  громади, які постраждали внаслідок російської 

агресії в кількості 111 шт. ( 400 м. кв., 1 м. кв. 4000 грн.) ,  а саме Михайло-

Ларинський ліцей 75 вікон, Грейгівський ліцей 20 вікон, Воскресенський ліцей 16 

вікон) 



- КПКВКМБ 3719770 « Інші субвенції місцевого бюджету» 42 300 грн. КЕКВ 3220 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів (перерахування 

субвенції Миколаївському району  

 

5. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 
територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 97 300 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  КЕКВ 2111 Заробітна плата ( економія за 

рахунок вакантних посад). 

 

6. Зробити перерозподіл коштів з КЕКВ на КЕКВ по КПКВКМБ, за рахунок економії та 

вакантних посад а саме 

-   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» збільшити КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 40 000 грн. (оплата послуг по підключенню/відключенню газового 

обладнання), зменшити КЕКВ  2111 Заробітна плата 40 000 грн. 

-   КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах»   збільшити КЕКВ 2120 Нарахування на оплату 

праці  82 552 грн. зменшити КЕКВ 2111 Заробітна плата 82 552 грн. грн. 

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої 

освіти» збільшити   КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці 558 486 грн, зменшити 

КЕКВ 2111 заробітна плата 558 486 грн; 
- КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити   

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці 98826 грн, зменшити КЕКВ 2111 заробітна 

плата 98826 грн; 

-  КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших 

клубних закладів» збільшити   КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці 60 000 грн, 

зменшити КЕКВ 2111 заробітна плата 60 000 грн; 

 

7. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік у розрізі  програмної класифікації видатків та 
кредитування у сумі 117 022 403 грн.: по загальному фонду у сумі 113 913 989 грн.  по 

спеціальному фонду у сумі 3 108 414 грн. у т.ч. бюджет  розвитку 1 528 250 грн. 

(додаток№ 3). 

 

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

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

8.3. «Закон України про місцеве самоврядування». 

8.4. Указ президента «Про введення воєнного стану в Україні». 
8.5. Постанова КМУ «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану». 

   

9.Прогноз соціально – економічних наслідків затвердження рішення 

Прийняття рішення „ Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік ” дозволить забезпечити збалансованість та якісне 

виконання  бюджету, а також вчасне  і цільове використання коштів. 

 

 
Секретар селищної ради                                                         Тетяна БІЛОЗОР 

 


