
 

                                                               

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Двадцять четверта  позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

                                                        ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

      
20.01.2023 рік                                                                                                                 № 1 
 

Про внесення змін до бюджету   

Воскресенської селищної територіальної 

 громади на 2023 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», на підставі подання Воскресенської 

селищної ради від 18.01.2023 року вх. № 3089/02-53, подання директорів КП 

«Калина» та ККП «Воскресенське» від 18.01.2023 року, подання начальника ХКГ 

інвестицій та соціально економічного розвитку від 17.01.2023 року № 48, 
Воскресенська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Внести зміни  до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади  на 

2023 рік:, а саме: 

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади на  суму 37 550 570 грн по:  

-  КБКД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 

на суму 36 035 700 грн; 

-  КБКД 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на суму 1 514 870 

грн.  

  

2.  Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік у сумі 111 406 413 грн  у тому числі доходи 

загального фонду 110 295 570 грн, доходи спеціального фонду  1 110 843 грн        

(додаток 1). 

 

           Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на  

2023 рік за рахунок збільшення та перерозподілу видаткової частини загального фонду 

бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2023 рік, а саме: 

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


 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік на загальну суму 39 065 440 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»  247 148 грн; 

- КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»   404 500 грн; 

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  201 720 грн; 

- КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, 

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)        

541 502 грн; 

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» 1 514 870 грн; 

- КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» 36 035 700 грн; 

- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів» 120 000 грн. 

 

4.   Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік на загальну суму 1 514 870 грн по:  

- КПКВКМБ 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» 1 514 870 грн; 

5. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік у розрізі  програмної класифікації видатків та 

кредитування у сумі  111 406 413 грн: по загальному фонду у сумі 110 295 570 грн  по 

спеціальному фонду у сумі 1 110 843 грн.  (додаток № 3). 

 

6. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2023 рік: показники міжбюджетних трансфертів з 

інших бюджетів 81 185 248 грн, показники міжбюджетних трансфертів іншим 

бюджетам 2 849 882 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  11 141 429 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду 

бюджету у сумі 11 141 429  грн. (додаток № 7). 

 

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

 

9. 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 

 

 
 

 


