
 

Пояснювальна записка 
 до рішення  

”Про  бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 2023рік ”  

ХХІІ чергова сесія 8 скликання №  від 21 грудня 2022 року 

 

Соціально-економічний стан Воскресенської селищної ради  
   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 12.06.2020 року №719-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Миколаївської області» до складу 

Воскресенської селищної ради увійшли території дев’яти населених пунктів, а саме: 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 Воскресенсько селищної ради охоплює 32861,82 га, кількість 

населення нараховувує 15 815 чол, кількість дворів становить 5603.  

   Станом на 01.01.2023 рік у Воскресенській селищній раді функціонують та здійснюють  

господарську діяльність чотири окремі юридичні особи:  

- 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.  

      Станом на 01.01.2023 рік працюють та надають послуги населенню Воскресенської 

селищної ради такі  відділи: 

-  Керівництво селищної ради і виконавчого комітету; 

-  Центр надання адміністративних послуг; 

-  Загальної та організаційної роботи (група з військового обліку); 

-  ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку; 

-  Містобудування, архітектури та будівництва; 

-  Земельних відносин; 

-  Бухгалтерського обліку та звітності; 

-  виконавчі підрозділи сіл Воскресенської громади; 

-  служби у справах дітей; 
- Юридичний; 

а також 

- Служба господарського забезпечення; 

- ЖКП «Калина»;  

- ККП Воскресенське;  

- Вітовський ЗМПО; 

- Загальноосвітні заклади освіти; 

- Заклади дошкільної освіти; 

- Музична школа та її  філія; 

- Будинки культури та клуб; 

- Бібліотеки; 

- Амбулаторії загальної практики сімейної медицини, філії та пункти здоров’я. 

 

У 2023 році, згідно проекту рішення Воскресенської селищної ради,  заплановано відкриття 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Воскресенської селищної ради», 

головною функцією якого буде надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

 

Установи, штати та контингент Воскресенської селищної ради на 2023 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   

          

01 Воскресенської селищної ради 5   65     65     

  Апарат селищної ради та 

виконавчого комітету 1   44     44     

  Працівники з благоустрою 1   5     5     

  Вітовська ЗМПО 1   16     16     

  ЖКП "Калина" 1               

  ККП "Воскоесенське" 1               

08 Відділ СЗН Воскресенської 

селищної ради 1   12     12     



  Апарат Відділу соціального захисту 

населення 1   8     8     

  Група з соціальних послуг     4     4     

37 Фінансовий відділ Воскресенської 

селищної ради 1   4     4     

          

  Установи охорони здоров’я: 7         0     

  Воскресенська АЗПСМ 1         0     

  Калинівська АЗПСМ 1         0     

  Пересадівська АЗПСМ 1         0     

  М-Ларинська АЗПСМ 1         0     

  Грейгівська АЗПСМ 1         0     

  Червонянський ПЗ 1         0     

  
ф-я Грейгівської АЗПСМ                     

( с. Водокачка) 1         0     

          

Разом: 44   351,1 17,5 254,73 623,33   2010 

 

Функціонування установ в розрізі населених пунктів Воскресенської селищної ради: 

 смт Воскресенське: кількість населення сягає 4489 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 441 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 3337 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 2957чол., 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 1849.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 1549 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 309 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 548 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 336 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; 

    Чисельність населення взято на 01.01.2022 рік у зв’язку з військовим станом в країні, 

унеможливлює відкриття реєстрів. 

 

Воскресенська селищна рада відносно загальної площі населених пунктів: 

 с-ще 

Голохівка 

с. Калинівка
с. Пересадівка

с. Степове

с-ще Грейгове

 с.Михайло-

Ларине

смт 

Воскресенське

с.Червоне
с.Водокачка

 



          Основними напрямом господарської діяльності громади є підприємства 

агропромислового сектору, в яких переважає виробництво зернових, технічних та овочевих 

культур. Наявність річки Інгул, та великої Інгулецької  зрошувальної системи 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 56 

магазинів, 8 закладів громадського харчування, 4 аптеки. 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. 

Загалом на території Воскресенської територіальної громади  зареєстровано 152 юридичних 

особи та 109 фізичних осіб-підприємців.  

           

Формування  

показників бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 

2023 рік 

 
         Під час формування  бюджету Воскресенської селищної територіальної громади  на 

2023 рік, Воскресенська селищна рада керувалась Бюджетним кодексом України, 

Податковим кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховувала основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2023 

рік (розміром мінімальної заробітної плати, індексами споживчих цін, індексами цін 

виробників та коефіцієнтами підвищення), прикінцевими та перехідними положеннями 

Бюджетного Кодексу України  з урахуванням Методичних рекомендацій щодо складання 

місцевих бюджетів згідно Наказу №130 від 29.03.2019 та інші нормативно-правові 

документи з питань фінансово-бюджетної політики з метою забезпечення збалансованість 

фінансів. 

 

Доходи 

 загального та спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік 

 
             В основу розрахунків доходів загального та спеціального  фонду бюджету селищної 

територіальної громади покладено динаміку надходжень податків, зборів та обов’язкових 

платежів за 2022 рік, норми Бюджетного та Податкового кодексу України, рішення органів 

місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, затвердження 

вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти, рішення про встановлення 

відсоткової ставки батьківської плати у загальноосвітніх закладах та закладах дошкільної 

освіти, показники міжбюджетних трансфертів, що визначені Міністерством фінансів України 

та Міністерством освіти України при формуванні Державного бюджет на 2023 рік. 

До структури доходів загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади відносяться: 

1. місцеві податки, збори та обов’язкові платежі, що становлять 26,76% 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 становлять 73,24 % 

від обсягу доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади: 

 освітня субвенція; 

 базова дотація; 

 інші субвенції з місцевого бюджету: 

- субвенцій з обласного бюджету; 

- субвенції з бюджету Первомайської селищної територіальної громади; 

- субвенції з бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної 

громади; 

 

Структура загального фонду бюджету  у відсотках : 

Місцеві податки 

та збори 26,76%

Офіційні 

трансферти 

73,24%

 
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); 

    

            При прогнозуванні дохідної частини загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади на 2023 рік враховано; 

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року - 6700 грн на місяць; 

- розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2893 грн; 

оподаткування доходів фізичних осіб за встановленою ставкою 18% ; 

- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок податкової соціальної 

пільги; 

- фактичне виконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади за результатами 11 місяців 2022 року, та прогнозованих 

доходів за грудень 2022 року; 

ставки місцевих податків та зборів, затверджених рішенням селищного 

бюджету «Про місцеві податки та збори»: 

 рішенням XІХ позачергової сесії VIII скликання селищної ради від 05.07.2022 

року № 2 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Воскресенської селищної ради»; 

 рішенням XІХ позачергової сесії VIII скликання селищної ради від 05.07.2022 

року № 3 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно відмінне від земельної ділянки на території  Воскресенської селищної 

ради»; 

 рішенням XІХ позачергової сесії VIII скликання селищної ради від 05.07.2022 

року № 4 «Про встановлення ставок податку частини чистого прибутку 



(доходу) для підприємств комунальної власності Воскресенської селищної 

ради» 

 рішенням XІХ позачергової сесії VIII скликання селищної ради від 05.07.2022 

року № 1 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  на 

території Воскресенської селищної ради»; 

 

    Обсяг доходів загального та спеціального фондів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік заплановано у сумі 109 891 543 грн з них: 

- доходи загального фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної громади 

становлять 108 780 700 грн з них: місцеві податкові надходження та збори –        

29 110 322 грн, офіційні трансферти – 79 670 378 грн. Офіційні трансферти бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади становлять 73,24 % від загального 

обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік: 

- доходи спеціального фонду бюджету Воскоресенської селищної територіальної 

громади становлять – 1 110 843 грн і стовідсотково сформовані як надходження від 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, а 

саме: 

 плата за послуги, що надається дошкільними навчальними закладами. 

 

Доходи  

загального фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2023 рік 

 
           Обсяг доходів загального фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади становлять 108 780 700 грн з них: місцеві податкові надходження та збори –                

29 110 322 грн, офіційні трансферти – 79 670 378 грн. 

 
Місцеві податки та збори відносно загального обсягу доходів загального фонду бюджету 

Воскресенськ 

ПДФО 

Інші
Єдиний податок 

Податок на майно 

Внутрішні податки 

на товари та 

послуги

  
 

Місцеві податки та збори: Податок на доходи фізичних осіб. 

        Прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в податках і 

зборах загального фонду бюджету селищної територіальної громади становить 59,90 %, 

визначено в сумі 17 437 232 грн: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати – 12 293 091 грн; 

- 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 – 1 312 671 грн; 



- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата – 3 659 880 грн; 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування – 116 590 грн. 

      На 2023 рік продовжена 4% ставка збільшення надходжень відповідного податку. 

Основними платниками даного податку є Відділ освіти, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради, Воскресенська селищна рада, Надбузький ПАЛ, ТОВ «НІКО-ПАК», ТОВ « 

Новая связь», ТОВ «Пересадівка-Агро 2015», ТОВ «Родіна», ТОВ «СП Укрсоя», 2 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України», ТОВ «Агро-Діло», ТОВ «Млас», ТОВ «Прометей –Сервіс» 

 

Місцеві податки та збори: Внутрішні податки на товари та послуги 

      В структурі доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

внутрішні податки на товари та послуги займають 2,29% від загального обсягу місцевих 

податків та зборів і становить 665 260 грн: 

-  акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 

72 800 грн; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) (пальне) – 188 700 грн; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 403 760 грн; 

      На 2023 рік ставка податку лишається незмінною і становить 5% від обсягу реалізованого 

підакцизного товару (алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові 

замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як 

компонент моторних палив, паливо моторне альтернативне). Основними платниками даного 

податку є ТОВ «Елір», ТОВ «Свантовіт»  та приватні підприємці ФОП, що реалізують 

підакцизні товари. 

 

Місцеві податки та збори: Податок на майно 

    Запланований обсяг податку на майно становить 2 924 280 грн. В структурі доходів 

місцевих податків та зборів загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

податок на майно становить 10,05%  з них: 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості становить – 10 000 грн; 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості становить – 43 000 грн; 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості становить 218 500 грн; 

- Земельний податок з юридичних осіб  становить 920 000 грн; 

- Орендна плата з юридичних осіб  становить 1 351 000 грн; 

- Земельний податок з фізичних осіб  становить 314 270 грн; 

- Орендна плата з фізичних осіб  становить 41 510 грн; 

- Транспортний податок з фізичних осіб 1 000 грн; 

- Транспортний податок з юридичних осіб – 25 000 грн; 

 

Місцеві податки та збори: Єдиний податок 

      Запланований обсяг надходжень єдиного податку становить 8 003 500 грн, що  складає 

27,49 % від загального обсягу  податків та зборів планового року, з них: 

- Єдиний податок з юридичних осіб – 310 000 грн; 

- Єдиний податок з фізичних осіб  - 4 588 000 грн.; 

- Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків  - 3 105 500 грн. 

       Основними платниками даного податку є  ФГ «Панна-ЮАСЕ», ТОВ«АГРО-ЮТАС», 

ТОВ «Родіна-Агро», ТОВ «НТ Транс», ТОВ «Млас», ТОВ «Прометей Сервіс», велика 

частка Єдиного податку приходиться на ФОПи.  



 

Місцеві податки та збори: Інші  надходження: 

         Запланований обсяг надходження від даного податку становить 15 000 грн, що 

складає 0,05% від загального обсягу  податків та зборів планового року з них: 

- Адміністративні штрафи та інші санкції – 10 000 грн; 

- Адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства та обігу алкогольних      

  напоїв та тютюнових виробів – 5 000 грн; 

 

Місцеві податки та збори: плата за надання адміністративних послуг: 

        Запланований обсяг надходження від даного податку становить 12 700 грн, що складає 

0,04 % від загального обсягу  податків та зборів планового року з них: 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 4 190 грн; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяження – 8 510 грн; 

 

Місцеві податки та збори: надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном 

      Запланований обсяг надходження від даного податку становить 50 880 грн, що складає 

0,17 % від загального обсягу  податків та зборів планового року з них: 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває у комунальній власності  - 50 880 грн; 

         Основні орендарі: ПП Романішина В.В. «Аптека», ТОВ «Дикий Сад- ЛТД» ФОП 

Закреничний М.Л., Лисак М.М., Терлецький В.І. Стефаник М.І. ,ФОП Кожакар А.В., ТОВ 

«Аптека 101», ФОП «Горст» 

Місцеві податки та збори: Державне мито 

          Запланований обсяг надходження від даного податку становить 1 470 грн, що складає 

0,01 % від загального обсягу  податків та зборів планового року з них: 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі зо оформлення документів  на спадщину і дарування – 510 грн; 

- державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України – 960 грн; 

 

Офіційні трансферти: 

        Обсяг офіційних трансфертів бюджету Воскресенської селищної територіальної громади 

становлять 73,24 % від загального обсягу доходів бюджету селищної територіальної громади 

на 2023 рік і становить 79 670 378 грн: 

 освітня субвенція – 36 035 700 грн;  

 базова дотація – 42 096 200 грн;  

 інші субвенції з місцевого бюджету – 1 538 478 грн. з них: за рахунок 

субвенцій з обласного бюджету на забезпечення соціальних виплат осіб 

пільгової категорії 90 008 грн; субвенції з бюджету Первомайської 

селищної територіальної громади на утримання Вітовського ЗМПО   

811 570 грн, субвенції з бюджету Мішково-Погорілівської сільської 

територіальної громади на утримання Вітовського ЗМПО 636 900 грн;  

 

Доходи спеціального фонду 

 бюджету Воскресенської  селищної територіальної громади на 2022рік 
 

Власні надходження бюджетних установ: 

        Запланований обсяг доходів спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади 2023 рік становить 1 110 843 грн і стовідсотково сформовані, як надходження від 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством , а саме: 

 плата за послуги, що надається дошкільними навчальними закладами. 

 



Розрахунок обсягу доходів спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік 

КБКД  Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету 2023 

Власні надходження спеціального фонду 1 110 843 

250101000 
Надходження від плати  за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
1 110 843 

 

1. Дошкільні заклади освіти: 

 
1 110 843 

 

діти віком від 1 до 4 років 126 дітей ( 46,75грн*60%) = 

28,05*17640 діто/днів 
494 802 

 

діти віком від 4 до 6 років 219 дітей (57,75грн*60%) = 

34,65*30660 діто/днів 
1 062 369 

 

діти пільгової категорії 50% - 52 дітей (57,75*60%*50%)= 

17,33*7280 діто/дня 
-126162 

 
діти пільгової категорії 100% - 66 дітей  (57,75*100%) 
 

-320166 
 

 

Видатки 

 загального та спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади на 2023 рік 
        Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 

2023 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

        При формуванні видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету 

селищної територіальної громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери, у 2023 році 

враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, які визначені у ЗУ « Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» від 02.12.2021 року №1928-IX та власні ресурси бюджету селищної 

територіальної громади: 

 Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;  

 Обсяг базової дотації спрямовано на фінансування установ Відділу ОКМС 

Воскресенської селищної ради, Вокресенської селищної ради, Відділу 

Соціального захисту населення Воскресенської селищної ради та Відділу 

фінансів Воскресенської селищної ради; 

 Обсяг обласної субвенції спрямований на підтримку осіб пільгової категорії. 

 У бюджеті селищної територіальної громади на 2023 рік  збережено принцип 

соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення 

потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення 

продуктами харчування та медикаментами закладів дошкільної та загальної освіти,  

проведення розрахунків за електричну енергію, теплопостачання, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої 

заборгованості із зазначених видатків. 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  із внесеними змінами видатки на  

утримання технічного персоналу загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, 

закладів культури здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

З огляду на викладене  відмічається,  що головним  пріоритетом бюджету і надалі 

залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних 

проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення об’єднаної 

територіальної громади. 

    Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2023 рік обраховано на 

існуючу штатну чисельність згідно Постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» для працівників апарату управління та 

Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці  працівників на основі Єдиної 



тарифної сітки», згідно якої проведено розрахунок фонду заробітної плати працівникам 

відділу ОКМС та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.03.2021р № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів, органів прокуратури, судів та інших органів» з врахуванням розміру мінімальної 

заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 6 700 грн, та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 

р – 2893 грн. 

            Для оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам соціального 

захисту, працівникам культури та закладів освіти заплановано матеріальну допомогу у 

розмірі  посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Педагогічним 

працівникам передбачена щорічна грошова винагорода до Дня вчителя. Працівникам апарату 

управління передбачена матеріальна допомога на оздоровлення при надання щорічної 

відпустки в розмірі посадового окладу. 

Встановлено розмір єдиного соціального внеску на рівні 22% (8.41%). 

Відповідно фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери бюджету 

Воскресенської селищної ради у порівнянні із 2022 роком не зросте даже враховуючи  

підвищення заробітної плати згідно Закони України «Про Державний бюджет України на 

2023 рік»  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням 

спожитих натуральних показників у 2021 році так як не використовувалися у 2022 році 

  

 

Порівняльна інформація щодо вартості тарифів 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
Тарифи  

2022р 2023р різниця 

1 2271 Оплата теплопостачання 4074,00 4074,00 0,00 

2 2272 Оплата водопостачання 32,00 32,00 0,00 

3 2273 Оплата електроенергії 4,60 6,00 +1,4 

4 2274 Оплата природного газу 16,555 16.555 0,00 

5 2275 Оплата інших енергоносіїв ( вугілля) 7000,00 14000 +7000 

6 2275 Оплата інших енергоносіїв (паливні гранули) 4200,00 5200,00 +1000 

7 2275 Оплата інших енергоносіїв (вивіз каналізації) 210,00 300.00 +90 

 

Видатки на харчування розраховано відповідно затверджених та прийнятих рішень про 

встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах загально середньої та 

дошкільної освіти з врахуванням нормативів пільговим категоріям населення.  

 

 

Вартість харчування в освітніх закладах на 2023 рік 

       

    
Місцевий 

бюджет 

Батьківська 

плата 

разом 

Загальноосвітні заклади освіти 
рішення 

від 

18.11.2021 

року №5 

100% 0%   

Здобувачі освіти віком від 6-11 років 24,07 0 24,07 

Здобувачі освіти віком від 11-14 років 27,56 0 27,56 

Здобувачі освіти віком від 14-18 років 29,48 0 29,48 

         

       

Дошкільні заклади освіти 
рішення 

від 

18.11.2021 

року №6 

40% 60% разом 

дошкільнята віком від 1-4 років 18,7 28,05 46,75 



дошкільнята віком від 4-6 років 23,1 34,65 57,75 

 

При формуванні видаткової частини бюджету селищної територіальної громади, 

враховано виконання пункту 4 частини 77 Бюджетного кодексу України, а саме враховано в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, 

які утримуються за рахунок селищного бюджету, відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

 

 

Джерела фінансування (збалансованість бюджету) 

 

 видатків по головним розпорядникам коштів Воскресенської селищної ради  

на 2023 рік 

  
        

Головні розпорядників коштів Воскресенської 

селищної ради на 2022 рік 

Воскрес

енська 

селищна 

рада 

Відділ 

ОКМС 

Воскресен

ської 

селищної 

ради 

Відділ 

соціально

го захистк 

населення 

Воскресен

ської 

селищної 

ради 

Фінансовий 

відділ 

Воскресенс

ької 

селищної 

ради  

01 06 08 37 

  

№ 
Джелела фінансування видаткової 

частини: 
109891543 15403627 87360748 2815008 4312160 

1 Місцеві податки та збори ЗФ 29110322 5200000 23410322 500000 0 

2 Власні надходження СФ 1110843 0 1110843 0 0 

3 Базова дотація 42096200 8755157 26803883 2225000 4312160 

4 
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам  
36035700 0 36035700 0 0 

5 Інші субвенції з місцевого бюджету 1538478 1448470 0 90008 0 

 
Субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення соціальних виплат особам 
пільгової категорії  

90008 0 0 90008 0 

 

Субвенція з місцевого бюджету  

Первомайської селищної територіальної 

громади на утримання Загону місцевої 

пожежної охорони 

811570 811570 0 0 0 

 

Субвенція з місцевого бюджету  

Мішково-Погорілівської  сільської 

територіальної громади на утримання 

Загону місцевої пожежної охорони 

636900 636900 0 0 0 

 

    Обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади Воскресенської селищної ради 

на 2023 рік заплановано у сумі 109 891 543 грн з них: 

- обсяг видатків загального фонду бюджету становить 108 780 700 грн; 

- обсяг видатків спеціального фонду бюджету становить 1 110 843 грн; 

 

                                                                     Видатки  

загального фонду бюджету Воскресенської  селищної територіальної 

громади на 2023рік 

 



    Обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2023 рік 

заплановано у сумі 109 891 543 грн з них: 

- обсяг видатків загального фонду бюджету становить 108 780 700 грн 
 

      

№ Обсяг видатків за галузями 

Обсяг видатків селищного бюджету на 2022 рік 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

разом % 

108780700 1110843 109891543 100 

      

1. Органи управління: 
15 982 688 0 15 982 688 14,53 

 01 органів місцевого самоврядування 10 223 759 0 10 223759  

 06 управління відділу освіти 2 393 379 0 2 393 379  

 08 управління соціального захисту 1 903 273 0 1 903 273  

 037 управління фінансового відділу 1 462 278 0 1 462 278  

2. Освіта: 
79 429 707  1 110 843 80 540 550  73,28 

 1010 заклади дошкільної освіти 20 214 359 1 110 843 21 325 202  

 1021 заклади загальної середньої освіти  18 739 504 0 18 739 504  

 1031 заклади загальної середньої освіти  36 035 700 0 36 035 700  

 1080 мистецькі школи 1 976 444 0 1 976 444  

 1041 централізована бухгалтерія 2 452 600 0 2 452 600  

 1042 інші програми та заходи у сфері освіти 18 100 0 18 100  

3. Охорона здоров'я: 0 0 0 0,00 

4. Соціальний захист: 911 735   911 735 0,83 

 

 3191 матеріальна допомога сім,ям 

загиблих та померлих учасників бойових 

дій на території інших країн, особам з 
інвалідністю внаслідок війни на території 

інших країн 

 

35 045 0 35 045 

 

 

3191 матеріальна допомога сім,ям загиблих 

та померлих учасників АТО/ООС на сході 

України, сім,ям осіб, які загинули або 

померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров,я, 

одержаних під час участі у Революції 

Гідності) 

20 000 0 20 000 

 

 

3050 пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

 

43 200 0 43 200 

 

 
3090 відшкодування витрат на поховання 

учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 
4 186 0 4 186 

 

 

3171 окремі заходи щодо соціального 
захисту осіб з інвалідністю (грошова 

компенсація на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування, встановлення 
телефонів особам з інвалідністю I та II 

групи)) 

 

4 550 0 4 550 

 



 

3032 оплата послуг зв"язку пільговим 

категоріям громадян Воскресеньскої 

селищної ради" 

 

3 500 0 3 500 

 

 

3160 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 №859 від 23.09.2020року. 

 

279 920 0 279 920 

 

 

3035 пільговий проїзд залізничним 

(приміським) транспортом (Херсонська 
залізниця) пільгової категорії населення 

Воскресенської селищної ради 

8 000 0 8 000 

 

 

3242 одноразова матеріальна допомога 

громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (категорії I), та 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов,язана з Чорнобильською катастрофою) 

99 998 0 99 998 

 

 

3104 забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян не здатні 

до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю  

413 336 0 413 336 

 

5. Культура i мистецтво:                 
4 419 819 0 4 419 819 4,00 

 4030 забезпечення діяльності бібліотек 909 633 0 909 633  

 
4060 забезпечення діяльності палаців 

культури 3 510 186 0 3 510 186  

6. 
Житлово-комунальне господарство 

(КПКВК 6000): 2 332 978 0 2 332 978 2,18 

 
6013 водопровідно-канлізційного 

господарства 20 000 0 20 000  

 6020 утримання обєктів з благоустрою 580 152 0 580 152  

 
6030 організація благоустрою населених 
пунктів 1 732 826 0 1 732 826  

7. Економічна діяльність (КПКВК 7000): 
0 0 0 0,00 

 
7361 співфінансування інвестиційних 

проектів 0 0 0  

8. 
Інша діяльність (КПКВК 8000 (крім 

кредитування): 2 846 890 0 2 846 890 2,59 

 
8110 запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій  46 890 0 46 890  

 
8130 забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони 2 800 000 0 2 800 000  

9. Інші субвенції з місцевого бюджету : 
2 849 882 0 2 849 882 2,59 

 

9770 Субвенція на виконання делегованих 

повноважень для забезпечення роботи 
Комунального підприємства «Медичний 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мішково-Погорілівської 

сільської ради»  

2 636 045 0 2 636 045 

 



 

9770 Субвенція на виконання делегованих 

повноважень для забезпечення роботи 

Інклюзивно - ресурсного центру Мішково-

Погорілівської сільської ради та на 
здійснення централізованого 

бухгалтерського обслуговування  

Інклюзивно - ресурсного центру Мішково-
Погорілівської сільської ради 

 

113 431 0 113 431 

 

 

9770 Субвенція на виконання делегованих 
повноважень для забезпечення роботи 

Спільної комунальної установи 

«Об’єднаний трудовий архів 

Воскресенської, Первомайської селищних 
рад та Галицинівської, Мішково-

Погорілівської, Шевченківської сільських 

рад» 
 

100 406 0 100 406 

 

Обсяг видатків за галузями: 

 

Соціальний 

захист 0,83%

ЖКП 2,18%

Кудьтура і 

мистецтво 4,0%
Інші видатки 

2,59%

Інші субвенції 

2,59%

Органи 

управління 

14,53%

Освіта 73,28%

 

 

№ 
Обсяг видатків за цільовим 

призначенням 

Обсяг видатків селищного бюджету на 2022 рік 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

разом % 

108780700 1110843 109891543 100 

      

Поточні видатки 105 046 748 1110843 106 157 589 96,3 

      

1 

Оплата праці та нарахування на заробітну 

плату: 88 841 190 0 88 841 190 80,8 

 2111 заробітна плата  72 763 115 0 72 763 115  

 2120 нарахування на оплату праці 16 381 911 0 16 381 911  

2 Використання товарів та послуг: 3 425 355  1 110 843 4 536 198 4,2 

 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 505 630 0 627 310  

 

2220 Медикаменти та перев’язувальний 

матеріал 10 000 0 10 000  

 2230 Продукти харчування  2 141 326 1 110 843 3 590 987  

 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 588 083 0 588 083  

 2250 Видатки на відрядження 3 110 0 3 110  



3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 12 780 201 0 12 780 201 11,6 

 2271 Оплата теплопостачання 2 758 058 0 2 758 058  

 2272 Оплата водопостачання 158 602 0 158 602  

 2273 Оплата електроенергії 4 109 857 0 4 109 857  

 2274 Оплата природного газу 2 043 803 0 2 043 803  

 2275 Оплата інших енергоносіїв 404 753 0 404 753  

4 Міжбюджетні трансферти 2 848 882 0 2 848 882 2,6 

5 Інші видатки  885 072 0 885 072 0,8 

 2800 Земельний податок 27 100 0 27 100  

 2282 Заходи з благоустрою 580 152 0 580 152  

 2730 Інші виплати населенню 277 820 0 277 820  

      

 

 

Обсяг видатків за цільовим призначенням: 

Оплата праці та 

нарахування 

82,7%

Енергоносії 

8,2%

Міжбюджетні 

трансферти 

4,6% 

Використання 

товарів та 

послуг 4,2%

Інші видатки 

0,4%

 

       Прогнозована сума коштів вільного залишку бюджету селищної територіальної громади 

станом на 01.01.2023 рік становить 7 502 700 грн. Видатки, які не увійшли до рішення від 

21.12.2022 року № «Про бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2023 

рік» будуть враховані протягом поточного бюджетного року при внесенні змін до бюджету.  

 

                                                                            01 

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  

                           

Обсяг фінансування апарату управління Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 

10 22 3759 грн і розподілена  на забезпечення наступних статей: 

- КЕКВ 2111 „ Заробітна плата ” – 7 852 266 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 44 штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, вислугу, 

ранг, доплату до мінімальної заробітної  плати з урахуванням (з 01.01.2023р – 6 700 

грн), матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в  

розмірі посадового окладу, соціально-побутову матеріальну допомогу, премію.   

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22%  – 1 727 499 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 163 800 грн: 

 Конверти марковані – 10 000 грн 

 Бензин – 55 000 грн  

 Канцелярські товари (папір) – 98 800 грн 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг «Крім комунальних» становить 130 055 грн: 



 Послуги з заправки та відновлення картриджів – 27 174 грн 

 Надання послуг з підтримки та обслуговування сайту – 3000 грн 

 Орендна плата за оренду вбудованого нежитлового приміщення площею 77.6 

кв.м за адресою смт.Воскресенське, вул. Соборна, будинок 86а – 44 724 грн 

 Плата за послуги інтернет – 14 400 грн 

 Постачання примірника та пакетів оновлень комп"ютерної програми "М.Е.Dос" 

– 2200 грн 

 Користування аналітично-інформаційної програми "AIC "Місцеві бюджети" 

2735 грн 

 Реєстрація підписувача в АСК надавача електродовірчих послуг 

(держреєстратору) – 10 500 грн 

 Розміщення інформації в газеті – 3 000 грн 

 Юридичні послуги – 7 322 грн. 

 Телекомунікаційні послуги – 15 000 грн 

- КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” становить 421 744 грн. 

Видатки на оплату енергоносіїв (електроенергія, природний газ) заплановані  в 

повному обсязі згідно узгоджених тарифів); 

 Оплата електроенергії – 148 338 грн; 

 Оплата природного газу – 187 801 грн; 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» становить 14 000грн з них: 

 Земельний податок - 2000грн 

 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 12 000грн 

Роботу органів місцевого самоврядування заплановано  на повний рік.  

 

КПКВКМБ 0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 20 000 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 20 000 грн: 

 Придбання матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційної мережі для 

ЖКП «Калина» та ССТ Воскресенське; 

 

КПКВКМБ 0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 127 530 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

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

віднесені до заходів розвитку»  - 580 152 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) 

Видатки на оплату відповідних послуг передбачено на рік в повному обсязі.  

 

 

КПКВКМБ 0116030 

Організація благоустрою населених пункт 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 1 732 826 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2111 „ Заробітна плата» на суму 22 800 грн (оплата послуг з суспільно-

корисних робіт як благоустрою в населених пунктах Воскресенської селищної ради 

відповідно до направлення Державної установи "Центр пробації"); 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” становить 22%  -  5 033 грн; 



- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) - 2 000 грн: 

 оплата послуг позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу 

обліку (перевірка схеми вмикання) у 1-ф електроустановці за ініціативою 

замовника ; 

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1 702 993 грн. оплата електроенергії за вуличне 

освітлення  в населених пунктах громади. 

 

КПКВКМБ 0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 46 890 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбання матеріалів для 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру.  

 

КПКВКМБ 0118130 

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 

        Обсяг фінансування Вітовського загону місцевої пожежної охорони заплановано у сумі 

2 800 000 грн і розподілена  на забезпечення наступних статей: 

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 2 006 487 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 16 штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, надбавку за 

вислугу років, надбавка за класність, нічні, святкові, надбавка за складність та 

напруженість, доплата до мінімальної заробітної плати матеріальну допомогу на 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки в  розмірі посадового окладу.  

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату”  - 441 427 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  – 194 700 грн; 

 придбання бензину, господарського приладдя, канцелярських товарів, 

запчастин; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 31 100грн: 

 телекомунікаційні послуги та підключення на суму 5 500 грн; 

 оренда приміщення 18 000 грн; 

 заміна барабану та заправка картриджів 1 600 грн; 

 навчання працівників 6000 грн; 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 2 400 грн; 

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 65 069 грн: 

 Оплата водопостачання 1 536 грн; 

 Оплата електроенергії 19 044 грн; 

 Придбання вугілля 44 489 грн; 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - щорічне обов,язкове страхування працівників 

48 987 грн; 

- КЕКВ 2800 «Інші  поточні видатки» - 2 000 грн;  

Утримання Вітовського загону місцевої пожежної охорони фінансується з бюджетів: 

 Воскресенська селищна рада  - 1 351 530 грн; 

 Первомайська селищна рада – 811 570 грн; 

 Мішково-Погорілівська сільська рада – 636 900 грн; 

     Роботу Вітовського загону місцевої пожежної охорони  заплановано  на повний рік. 

 

                                                                            06 

КПКВКМБ  0610160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

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

       Обсяг фінансування апарату управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

заплановано у сумі 2 393 379 грн і розподілена  на забезпечення наступних статей:                                  



- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 1 926 540 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням  8-ми штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, вислугу, 

ранг, доплату до мінімальної заробітної  плати з урахуванням (з 01.01.2023р – 

6700грн), матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в 

розмірі посадового окладу, премію.  

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату ”  - 423 839 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 000 грн: 

 Канцелярські товари; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  23 000 грн: 

 Заправка картриджа – 6 000грн; 

 Ремонт комп’ютерної техніки – 10 000грн:. 

 Програма АІС місцеві бюджети -7 000 грн. 

Роботу апарату управління Відділу ОКМС Воскресенської селищної ради  заплановано  на 

повний рік.  

 

КПКВКМБ 0611010 

Надання дошкільної освіти    

 

        Обсяг фінансування дошкільних навчальних закладів заплановано у сумі 20 214 359 грн 

і розподілено  на забезпечення наступних статей:                                                                                                        

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 12 019 960 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням кількості штатних одиниць згідно тарифікаційного списку і складає 

122,7 штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, вислугу, нічні, святкові, 

шкідливі умови праці, надбавку за престижність у розмірі 20% згідно постанови КМУ 

№373, надбавку за старшинство медсестрі у розмірі 10%, доплату за прибирання 

туалетів та використання в роботі дезінфікуючих засобів у розмірі 10%, доплату за 

шкідливі умови праці у розмірі 8%, матеріальну допомогу на оздоровлення  

педагогічним та іншим працівникам у розмірі посадового окладу, грошову щорічну 

винагороду педагогічним працівникам у розмірі 100% від посадового окладу, 

заміщення на період відпустки, доплату до мінімальної заробітної  плати (з 

01.01.2023р – 6 700грн). Підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки 

у 2023 році немає; 

- КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату”– 2 764 592  грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 35 320 грн: 

 миючі засоби; 

- КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язуючи матеріали”- 12 000 грн; 

 Дезінфікуючі , антисептичні та медичні препарати;  

- КЕКВ 2230 „Продукти харчування„ – 1 484 442 грн. Сума, що запланована на 

продукти харчування розраховано відповідно наступних норм харчування: 

 вартість харчування дошкільнят віком від 1 – 4 років становить 46,75 грн ( з 

них кошти місцевого бюджету 18,70 грн (40%), батьківська пата 28,05 грн 

(60%)). 

  вартість харчування дошкільнят віком від 4 – 6 років становить 57,75 грн ( з 

них кошти місцевого бюджету 23,10 грн (40%), батьківська пата 34,65 грн 

(60%)). 

-  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 355 770 грн; 

 Обслуговування твердопаливного котла – 60 000грн; 

 Послуги інтернету – 39 600 грн; 

 Послуги з деритизації – 28 000 грн; 

 Лабораторні дослідження – 40 000 грн; 

 Підготовка до опалювального сезону – 45 000 грн; 

 Повірка вагів -11 000 грн; 

 Перезарядка та ремонт вогнегасників 20 470 грн; 



 заправка та ремонт картриджів - 4 200 грн; 

 Періодичні видання «Дошкілля» -17 500 грн; 

 Заземлення -40 000 грн; 

 Повірка гідрометру 2 400 грн; 

 Заміна фільтрів у системі очищення води – 30 000 грн. 

- КЕКВ 2270 „ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” – 3 528 421 грн. Видатки 

на оплату енергоносіїв (електроенергія, природного газу, теплопостачання, 

водовідведення, водопостачання, вивіз твердих побутових відходів, придбання 

паливних гранул)  заплановані  згідно узгоджених тарифів: 

 Оплата теплопостачання 851 466 грн; 

 Оплата водопостачання 68 674 грн; 

 Оплата електроенергії 1 507 963 грн; 

 Оплата природного газу 483 900 грн; 

 Придбання паливних гранул 228 800 грн; 

 Вивіз ТВП 45 072 грн 

 -   КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 4 500 грн. кологічний податок за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стандартними джерелами забруднення 

Роботу у 7-ми дошкільних навчальних закладах освіти заплановано на повний рік.  

 

КПКВКМБ 0611021 

 Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти                           

(за рахунок коштів місцевого бюджету) 

                                              

Обсяг фінансування закладів загальної середньої освіти Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 16 567 863 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних статей:                                                                                                        

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 9  800 986 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 132,4 штатних одиниць згідно тарифікаційного списку і передбачає 

наступні виплати: оклад, вислугу, нічні, святкові, заміну відпускних, шкідливі умови 

праці, надбавку за престижність згідно постанови №373 у розмірі 20% та 30%, 

надбавку бібліотекарю  за особливі умови роботи у розмірі 25% згідно постанови 

№1073, доплату за окремі види педагогічної діяльності (за класне керівництво 1-4кл 

розмірі 20%, 5-11кл у розмірі 25%; за перевірку зошитів 1-4кл у розмірі 15%, 5-11кл; 

за завідування майстернями у розмірі 20% згідно Постанови №1096, за проведення 

позакласної роботи з фізичного виховання учнів згідно Постанови КМУ №643, 

доплату за шкідливі умови праці, матеріальну допомогу на оздоровлення  

педагогічного та іншого персоналу у розмірі посадового окладу, грошову щорічна 

винагорода педагогічним працівникам у розмірі 100% від посадового окладу, доплату 

до мінімальної заробітної плати, враховано підвищення посадових окладів згідно 

Єдиної тарифної сітки, премія. 

- КЕКВ 2120„Нарахування на заробітну плату” - 2 379 085 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 19 200 грн: (папір) 

       -    КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев’язуючи матеріали ” -  6 000 грн;  

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 264 252 грн; 

 Курс школа 17 500 грн; 

 Послуги інтернету 42 000 грн; 

 Технічне обслуговування пожежної сигналізації  83 352 грн; 

 Повірка та ремонт вагів електронних 4 200 грн; 

 Повірка психометра 2 100 грн; 

 цілодобове спостереження 14 400 грн; 

 повірка газового лічильника 30 000 грн; 

 Лабораторні дослідження – 70 700 грн; 



- КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” – 6 265 481 грн. Видатки на 

оплату енергоносіїв (електроенергія, природного газу, теплопостачання, 

водовідведення, водопостачання, вивіз твердих та рідких побутових відходів, 

придбання паливних гранул) заплановано  згідно встановлених тарифів; 

 Оплата теплопостачання 3 564 750 грн; 

 Оплата водопостачання 105 600 грн: 

 Оплата електроенергії 1 993 731 грн; 

 Оплата природного газу 446 200 грн; 

 Вивіз ТВП 39 600 грн; 

 Придбання вугілля 112 000 грн 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» становить» - 4500грн: 

 Екологічний податок  

Роботу у 7-ми закладах загальної середньої освіти запланована на повний рік.  

 

КПКВКМБ  0611031 

 Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти                            

(за рахунок освітньої субвенції) 

                                              

Обсяг фінансування закладів загальної середньої освіти Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 36 034 700 грн і спрямовано  на 

забезпечення заробітної плати та нарахувань на заробітну плату педагогічним працівникам:                                                                                                        

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 37 202 377 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 197,51 штатних одиниць згідно тарифікаційного списку і передбачає 

наступні виплати: оклад, вислугу, заміну відпускних, надбавку за престижність згідно 

постанови №373 у розмірі 20% та 30%, доплату за окремі види педагогічної діяльності 

(за класне керівництво 1-4кл розмірі 20%, 5-11кл у розмірі 25%; за перевірку зошитів 

1-4кл у розмірі 15%, 5-11кл; за завідування майстернями у розмірі 20% згідно 

Постанови №1096, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів  

згідно Постанови КМУ №643, матеріальну допомогу на оздоровлення  педагогічного 

та іншого персоналу у розмірі посадового окладу, грошову щорічна винагорода 

педагогічним працівникам у розмірі 100% від посадового окладу. 

- КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” становлять 22% від річного фонду 

оплати праці – 8 184 523 грн; 

Фонд заробітної плати педагогічному персоналу  у 7-ми закладах загальної середньої освіти 

запланована на повний рік.  

 

КПКВКМБ 0611080 

Надання спеціальної освіти мистецькими школами 

 

         Обсяг фінансування Калинівської музичної школи Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 1 976 444 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних статей:                                                                                                                                        

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 1 529 781 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 19,47 штатних одиниць згідно тарифікаційного списку і передбачає 

наступні виплати: оклад, вислугу, надбавку за престижність у розмірі 20% згідно 

постанови КМУ№ 373, матеріальну допомога на оздоровлення  педагогічним та 

іншому персоналу у розмірі посадового окладу, грошову щорічну винагороду 

педагогічним працівникам у розмірі 100% від посадового окладу, доплату до 

мінімальної заробітної плати, враховано підвищення посадових окладів згідно Єдиної 

тарифної сітки. 

- КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату”  – 348 007 грн; 



- КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних) – 2 000 грн ( заправка картриджів та 

ремонт  комп’ютерів та оргтехніки) 

- КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”- 26 656 грн. Видатки на 

оплату енергоносіїв (електроенергія, вугілля) заплановано згідно встановлених 

тарифів: 

       Роботу Калинівської музичної школи  заплановано на повний рік.  

 

КПКВКМБ 0611141 

 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   

                              

         Обсяг фінансування централізованої бухгалтерії Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 2 452 600 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних статей: 

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 1 948 790 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 10-ти штатних посадових одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, 

доплату до мінімальної заробітної  плати з урахуванням (з 01.01.2023р – 6700 грн), 

матеріальну допомога на оздоровлення  у розмірі посадового окладу, премію.  

Підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки немає. 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату”  – 428 734 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 31 476 грн: 

 Канцелярські товари; 

- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 43 600 грн; 

 Послуги з заправки та ремонту картриджів –5500 грн;  

 Послуги з питань обслуговування Програмного забезпечення  – 4000 грн; 

 Програма M E DOG – 4000грн; 

Роботу працівників централізованої бухгалтерського запланована на повний рік. 

 

КПКВКМБ 0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

     

         Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 18 100 грн і розподілено  

на забезпечення наступних виплат: 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 18100 грн: 

 Одноразова допомога по досягненню повноліття дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

КПКВКМБ  0614030  

Забезпечення діяльності бібліотек 

                                                                      

      Обсяг фінансування бібліотек Відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради заплановано у сумі 909 633 грн і розподілено  на забезпечення наступних 

статей: 

- КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 715 108 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 5,5-ти штатних посадових одиниць і передбачає наступні виплати: 

оклад, матеріальну допомога на оздоровлення  у розмірі посадового окладу.  

Підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки немає. 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату”  – 157 325 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 000 грн: (канцтовари) 

-  

- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 17 200 грн; 

 Послуги інтернету; 

Роботу 5-ти бібліотек заплановано на повний рік. 

 

КПКВКМБ  0614060  



Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

 

      Обсяг фінансування палаців та будинків культури Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 3 510 186 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних статей: 

-  КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 2 163 211 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням 24,25-х штатних посадових одиниць і передбачає наступні виплати: 

оклад, вислугу років, доплату до мінімальної заробітної  плати (з 01.01.2023р – 

6700грн), матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, нічні, 

святкові. Посадові оклади встановлено  згідно Єдиної тарифної сітки; 

- КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату ” відповідно становлять  - 542 237 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 250 грн: (папір) 

- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 26 400 грн; 

 Послуги інтернету; 

- КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” – 776 088 грн. Видатки на 

оплату енергоносіїв (водопостачання, електроенергія, вивіз твердих побутових 

відходів) заплановані  встановлених товарів: 

 Оплата водопостачання 4 800грн; 

 Оплата електроенергії 764 088 грн; 

 Вивезення ТВП 7 200 грн; 

Роботу 6-ти палаців та будинків культури заплановано на повний рік. 

                                                                               

                                                                             08 

КПКВКМБ  0810160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 

        Обсяг фінансування Відділу соціального захисту Воскресенської селищної ради 

заплановано у сумі 1 903 273  грн і розподілена  на забезпечення наступних статей:                                  

- КЕКВ 2111 „ Заробітна плата ” -  1 546 792 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням  12 штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, вислугу, 

ранг, доплату до мінімальної заробітної  плати з урахуванням (з 01.01.2023р  – 6700 

грн), матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі 

посадового окладу, премію.  

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату ”  - 327 446 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12 900 грн: 

 Канцелярські товари; 

- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 16 135 грн: 

 Заправка картриджа 11 100 грн; 

 Користування аналітично-інформаційною програмою AIC "Місцеві бюджети" 

2755грн; 

 Постачання примірника та пакетів оновлень комп"ютерної програми "М.Е.Dос" 

2 300грн; 

        Роботу Відділу соціального захисту заплановано на повний рік. 

 

КПКВКМБ 0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 3500 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»: 

 Оплата послуг зв"язку пільговим категоріям громадян Воскресеньскої 

селищної ради"; 

 



КПКВКМБ 0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 8 000 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»; 

 Пільговий проїзд залізничним (приміським) транспортом (Херсонська 

залізниця) пільгової категорії населення Воскресенської селищної ради 

 

 

КПКВКМБ 0813050 

Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

     Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 43 200 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

 Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

 

 

КПКВКМБ 0813090 

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

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 4 186 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»: 

 Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; 

 

                                            КПКВКМБ 0813104 
                                         Забезпечення соціальними послугами   

                                   за місцем проживання громадян, які не здатні до  

                        самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  

 

               Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 413 336 грн і 

розподілено  на забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата  - 326 800 грн; 

- КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату  71 896 грн; 

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -3 840 грн. 

- КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 10 800 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 
               Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 159 920 грн і 

розподілено  на забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  

 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 №859 від 23,09.2020 року; 

 

КПКВКМБ 0813171 



Компенсація виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 4 550 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  

 Окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова 

компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I 

та II групи)); 

 

КПКВКМБ 0813191 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

         Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 55 045 грн і розподілено  

на забезпечення наступних виплат: 

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  

 Матеріальна допомога сім,ям загиблих та померлих учасників бойових дій на 

території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території 

інших країн 17 500 грн; 

 Одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам 17 545 грн. 

 Матеріальна допомога сім,ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на 

сході України, сім,ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров,я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності) 20 000 грн; 

 

КПКВКМБ 0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 219 998 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат: 

-КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  

 Одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність 

яких пов,язана з Чорнобильською катастрофою) 6 380 грн. 

 Виплата щомісячної стипендії одному з батьків загиблих учасників АТО 10 000 

грн. 

 Матеріальна допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах 

83 618 грн. 

 Те оборона 120 000 грн. 

 

 

КПКВКМБ  3710160 

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

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

        Обсяг фінансування Фінансового відділу  Воскресенської селищної ради заплановано 

у сумі 1 462 278  грн і розподілена  на забезпечення наступних статей:                                  

- КЕКВ 2111 „ Заробітна плата ” -  1 166 135 грн. Фонд заробітної плати сформований з 

урахуванням  4 - х штатних одиниць і передбачає наступні виплати: оклад, вислугу, 

ранг, надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, 

соціально-побутову матеріальну допомогу, премію; 

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату ”  - 256 550 грн; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 593 грн: 

 Канцелярські товари 6 093 грн; 

 Сканер 14 500 грн; 



- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 19 000 грн: 

 Заправка картриджа 2 040 грн; 

 Користування аналітично-інформаційною програмою AIC "Місцеві бюджети" 

6 600 грн; 

 Орендна плата за оренду приміщення  1грн; 

 Ремонт оргтехніки 8 159 грн; 

 Постачання примірника та пакетів оновлень комп"ютерної програми "М.Е.Dос" 

2 200 грн; 

Роботу Фінансового відділу заплановано на повний рік. 

 

 

КПКВКМБ  3719770  

 Інші субвенції з місцевого бюджету  

Обсяг фінансування відповідних видатків заплановано у сумі 2 849 882 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних виплат 

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

делегування повноважень  бюджету Мішково- Погорілівської сільської територіальної 

громади на здійснення видатків в 2023 році у сумі 2 849 882 грн з них: 

 на забезпечення роботи Інклюзивно - ресурсного центру Мішково-

Погорілівської сільської ради з метою обслуговування та надання корекційних 

послуг  66 дітям  з особливими освітніми потребами Воскресенської селищної 

ради на загальну суму 113 431 грн, у тому числі на утримання Інклюзивно - 

ресурсного центру Мішково-Погорілівської сільської ради – 88 587 грн; на 

здійснення централізованого бухгалтерського обслуговування  Інклюзивно - 

ресурсного центру Мішково-Погорілівської сільської ради – 24 844 грн;  

 на забезпечення роботи Спільної комунальної установи «Об’єднаний трудовий 

архів Воскресенської, Первомайської селищних рад та Галицинівської, 

Мішково-Погорілівської, Шевченківської сільських рад» - 100 406 грн; 

 на забезпечення роботи  Комунального підприємства «Медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мішково-Погорілівської сільської 

ради» - 2 636 045 грн; 

 

Видатки спеціального фонду 

  бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік: 
       Обсяг видатків спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади становить 1 110 843 грн; 

 

КПКВКМБ 0611010 

Надання дошкільної освіти    

 

         Обсяг фінансування дошкільних навчальних закладів Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Воскресенської селищної ради заплановано у сумі 1 110 843 грн і розподілено  на 

забезпечення наступних статей:  

- КЕКВ 2230  «Продукти харчування»  

 
 

 

 

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна БІЛОЗОР 

 

 


