
 

                                                               

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Двадцять друга  чергова сесія 

восьмого скликання 

 

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

      
21.12.2022 рік                                                                                                                 №  

 

Про внесення змін до бюджету   

Воскресенської селищної територіальної 

 громади на 2022 рік 

 

          Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про 

введення воєнного стану в Україні”,  Постанови Кабінету Міністрів України № 252 від 
11.03.2022 року  «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» (зі змінами), відповідно до п. 4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст. 26  Закону 

України  “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного Кодексу України, 

Наказу МФУ від 20.09.2017року № 793 (у редакції наказу МФУ від 03.06.2021року № 

316) «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету», Наказу МФУ від 14.01.2011року №11 (у редакції наказу від 

17.05.2021р № 269) «Про бюджетну класифікацію», керуючись 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, Воскресенська селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          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».  

  

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). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022


           Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на  

2022 рік за рахунок збільшення та перерозподілу 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 248 423 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»  12 710 грн; 

- КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги»   4 500 грн; 
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  32 700 грн 

- КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної 

пожежної охорони» 8 133 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»  129 000 грн; 

- КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»   51 380 грн; 
- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

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

 

4.   Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік на загальну 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» 49 910 грн; 

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

віком, хворобою, інвалідністю»  180 380 грн; 

- КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  10 000 грн 

 

5. 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). 

 

6. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2022 рік: показники міжбюджетних трансфертів з 

інших бюджетів 67 195 371 грн, показники міжбюджетних трансфертів іншим 

бюджетам 6 100 189 грн. (додаток № 5). 

 

7. Затвердити  в складі видатків бюджету селищної територіальної громади 

уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

програм на загальну суму 15 230 415 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду 

бюджету у сумі 13 746 196  грн. та спеціальному фонду  в сумі 1 484 219 грн. у т.ч. 

бюджет розвитку 1 484 219 грн. (додаток № 7). 

 

8. Затвердити бюджет селищної територіальної громади з дефіцитом  8 580 924 грн 

по загальному фонду 7 043 851 грн  по спеціальному фонду 1 537 073 грн у т. ч. бюджет 

розвитку 1 528 250 грн. (додаток 2): 

   8.1. Визначити джерелом покриття дефіциту загального фонду бюджету селищної  



          територіальної громади  у сумі 7 043 851 грн. з них: 

            - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету селищної 

              територіальної громади станом на 01.01.2022 рік (БКФК 208100) у сумі  
              8 572 101 грн; 

            - кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

             фонду) (БКФБ 208400) в сумі 1 528 250 грн. 

    8.2. Визначити джерелом покриття дефіциту спеціального фонду бюджету 

           селищної територіальної громади в сумі  1 537 073 грн з них: 

           - залучення  залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету селищної  

             територіальної громади станом на 01.01.2022 рік (БКФК 208100) у сумі 8 823грн: 

 залучення  залишку бюджетних коштів, що надійшов від продажу землі -  8 823грн; 

 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

   (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 1 528 250 грн. з них:                           

 залучення залишку бюджетних коштів на рахунку бюджету селищної 

      територіальної громади станом на 01.01.2022 рік (БКФК 208100) у сумі 61 590грн; 

 залучення залишку бюджетних коштів за рахунок залишку субвенції з державного 

       бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

       розвитку територій станом на 01.01.2022рік (БКФК 208100) у сумі 607 410грн; 

 залучення  залишку бюджетних коштів за рахунок залишку коштів освітньої 
       субвенції станом на 01.01.2022рік (БКФК 208100) у сумі 815 220 грн; 

 залучення  залишку бюджетних коштів за рахунок залишку коштів, що утворилися 

станом на 01.01.2022 року від субвенції з державному бюджету місцевим бюджетам  

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (БКФК 208100)  (КБКД 41051200)             

3 334грн, (КБКД 41051700) – 40 696 грн. 

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

 

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

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

інвестицій,  інфраструктури та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

 

 

Секретар  селищної  ради                                                        Тетяна  БІЛОЗОР 

 

 
 

 

 
 

 


