
                                             Пояснювальна записка 

                      до рішення Воскресенської селищної ради  № 1  від 20.01.2023р.  

«Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2023 рік» 

 

1. Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 

Рішення  селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 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: розпорядження  Миколаївської ОВА «Про внесення 

змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік» (розподіл освітньої субвенції) 

від 04.01.2023 р., розпорядження  Миколаївської ОВА «Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2023 рік» (розподіл додаткової дотації) від 10.01.2023р., 

подання Воскресенської селищної ради від 18.01.2023 року, лист начальника 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Миколаївській області від 17.01.2023р., клопотання та заявки директорів КП 

«Калина» та ККП «Воскресенське» від 18.01.2023 року, клопотання начальника відділу ЖКГ, 

інвестицій та соціально економічного розвитку. 

 

                              2. Мета і завдання підготовки рішення. 

            У зв’язку з розподілом освітньої субвенції, та  дотації 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, ефективним 

використанням наявного фінансового ресурсу, дотриманням збалансованості бюджету 

перерозподіл коштів селищної територіальної громади 

 

пропонується: 

 

   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: 

 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік на загальну суму 39 065 440 грн. по: 

4.  

         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, а саме 

- КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  69 148 грн. : токієни –  

1 шт. 1 020 грн,  будинкові книги для ЦНАПу - 2 000 грн, погосподарські книги-   

50 000 грн,  джерело безперебійного живлення – 3 шт. по 5 376 грн. = 16 128 грн; 



          -     КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 172 000 грн : послуга по утриманню 

захищених носіїв для ЦНАПу  4 000 грн, консалтингові послуги (стратерія розвитку громади) - 

88 000 грн, послуги з підготовки обєктів до опалювального сезону 70 000 грн,  ремонт 

оргтехніки, безперебійників 10 000 грн; 

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

до заходів розвитку (навчання спеціалістів та інспекторів) -  6 000 грн. 

 

     КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»   

404 500 грн: 

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

 водомереж Воскресенської громади ( труби ПВХ д.63 1500м по 75 грн. =112 500 грн., труби 

ПВХ д. 50   2000 м. по 56 грн. = 112 000 грн.  люки каналізаційні  на суму  40 000 грн, муфти 

для труб  д. 63 та д. 50  на суму 10 900 грн,  батерфляй ДУ 50, ДУ 100 на суму 29 500 грн, крани  

водопровідні  2 дюймові та 1,5 дюйма на суму 11 000 грн, гідрант пожежний на суму 45 000 

грн., фітінги на суму 5 000 грн,  поплавковий вимикач ( механізм) RDN-10 з кабелем 15 метрів 

або інші модефікації  на  суму 5 000 грн, автоматика для управління глибинного насоса АКН-11 

або інші модифікації   33 600 грн ) 

 

      КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 200 552 грн. 

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

віднесені до заходів розвитку  (утримання об,єктів з благоустрою в населених пунктах 

територіальної громади ( оплата послуг працівників з благоустрою 4 особи)). 

 

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

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 141 720 грн. :  косарка 

 бензинова на суму  59 200 грн. господарчий інвентар ( граблі, сапи, лєска, мішки для сміття, 

окуляри захисні) - 30 020 грн, ГСМ ( бензин, солярка) 52 500 грн. 

-       КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних)-  благоустрій територій 60 000 грн. 

 (вивіз сміття  з стихійних сміттєзвалищ).  
    

      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)»  340 950 грн; 

- КЕКВ 2610 Відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню населенню на 

 території селищної ради за серпень – грудень 2022 року ,  ЖКП «Калина»  169 924 грн. ККП 

«Воскресенське» 171 026 грн.   

 

     КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (по КБКД 41040200)   - 1 514 870 грн; 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата 

-  

    КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти за рахунок освітньої субвенції» 36 035 700 грн; 

-    КЕКВ 2111 Заробітна плата  29 537 459 грн. 

-   КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату 6 498 241 грн. 

-  

    КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програми соціально-економічного розвитку регіонів» 120 000 грн. 

- КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів,( 

субвенція  з місцевого бюджету на виконання делегованих повноважень для 

забезпечення роботи  16 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України на придбання  трьох 

автошин для пожежного автомбіля на шасі ЗИЛ-131 та палива (бензин)). 

 



5.   Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

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

6.  

     КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

           -  КЕКВ 2111 Заробітна плата 

 

7. 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). 

 

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 2023 рік ” дозволить забезпечити збалансованість та якісне 

виконання  бюджету, а також вчасне  і цільове використання коштів. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Тетяна БІЛОЗОР 

 


