
                                  Пояснювальна записка 
                      до проєкту рішення Воскресенської селищної ради  №   від 21.12.2022р.  

«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 висновком постійної комісії селищної ради 

з питань  фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,  інвестицій,  

інфраструктури та житлово-комунального господарства на підставі подання 

Воскресенської селищної ради від 02.12.2022року вх. № 3089/02-53, клопотання 

начальника відділу СЗН від 02.12.2022 року № 48, клопотання начальника відділу 

ОКМС від 01.12.2022 року № 306/04/01-19, подання начальника Вітовського ЗМПО від 

06.12.2022 року вх. № 3100 /02-53, лист Шевченківської сільської ради від 06.12.2022 

року вх. № 3103/02-53 про виділення міжбюджетного трансферту та лист управління  

Державної казначейської служби України у Вітовському районі Миколаївської області 

від 06.12.2022 року вх. № 3111/02-53. 

 

                              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 8133 грн по:  

-  КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету».  згідно рішення 
Шевченківської сільської ради від 02.12.2022 року № 2 «Про внесення змін до 

бюджету Шевченківської сільської територіальної громади на 2022 рік»  (кошти 

отримані у вигляді відшкодування витрат на гасіння пожежі Вітовським ЗМПО на 

території Шевченківської сільської ради) 

 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної  

територіальної громади на 2022 рік у сумі 108 449  612 грн  у тому числі доходи загального 

фонду 106 878 271 грн  доходи спеціального фонду  1 571 341 грн   (додаток 1). 

 
Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 

 рік за рахунок збільшення  та перерозподілу видаткової частини загального фонду бюджету   

а саме: 

 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 8 133 грн.  
 КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної 

охорони»  

- 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (для придбання бензину для 

Вітовського ЗМПО). 
           Перерозподілити видаткову частину загального  фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік на загальну суму 240 290 грн: 



4. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 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 12 710 грн 
-  КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» ( недостатність коштів, які не були 

заплановані спочатку бюджетного року, за рахунок економії заробітної плати 

зроблено перерозподіл коштів) 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на суму 4 500 грн 

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

віднесені до заходів розвитку»( недостатність коштів для робітників з 

благоустрою, помилка в розрахунках)  

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 32 700 грн. 
-    КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 26 800 грн ( заробітна плата по договору 

ЦПХ для благоустрою). 

-    КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму  5 900 грн; 

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 129 000 грн 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування); 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 
на суму  51 380 грн 

-    по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» ( згідно наданих заяв матеріальна 

допомога мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

одноразова матеріальн допомога громдянм які постраждали внаслідок 

Чернобильської катастрофи ( І категорія),  

- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 10 000 грн. 

- КЕКВ  2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів ( 

субвенція ДКСУ у Вітовському районі Миколаївської області на укріплення 
матеріально-технічної бази, а  саме на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу.) 

  

5. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на суму 240 290 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 49910 грн. 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» ( економія з рахунок вакантних посад) 

КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю» на суму 180 380 грн  

- КЕКВ 2111 Заробітна плата ( не використані кошти на створення нового відділу)  

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» на суму 10 000 грн  

- КЕКВ 2111 Заробітна плата (економія з рахунок вакантних посад). 

 

6. Зробити перерозподіл коштів всередині КПКВКМБ  

 а саме: 
КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріли, обладнання та інвентар» зменшити на суму 

1 600 000 грн. придбання вікон метало - пластикових на суму 1 600 000 грн  (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), 

 збільшити на суму 1 600 000 грн. ( вікна в кількості 109 шт.  на суму 1 551 019 грн, а 

саме Михайло - Ларинський ліцей 75 вікон, Грейгівський ліцей 20 вікон, 

Воскресенський ліцей 9 вікон, склопакети для Воскресенського ліцею 7 шт. на загальну 
суму  20 981 грн, та двері на загальну суму 28 000 грн (Грейгівський ліцей  1 двері на 

суму 14 000 грн та Воскресенський ліцей 1 двері на суму 14 000 грн ); 

 

КПКВКМБ 018130 ««Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» 

на суму 62 400 грн. 

збільшити 

- КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 62 400 

грн ( спецодяг: куртка зимова повсякденна 13шт * 1890 грн =24570 грн,   напівкомбінезон 

повсякденний робочий 13 шт * 810 грн =10530 грн, костюм літній повсякденний робочий 
13 шт * 1450 грн = 18850 грн, черевики з високими берцями 13 пар * 650 грн = 8450 грн.) 

зменшити 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 40 000 грн ( економія ) 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 7 120 грн, 

-  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 13 780 грн (не використані кошти 

на страхування працівників у 2022 році) 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 1 500 грн ( не використані кошти на 

послуги державного реєстратора). 

 

7. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 
територіальної громади на 2022 рік у розрізі  програмної класифікації видатків та 

кредитування у сумі  117 030 536 грн: по загальному фонду у сумі 113 922 122 грн  по 

спеціальному фонду у сумі 3 108 414 грн  у тому числі  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 

 


