
 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№  17 

 

від  07 листопада  2022 року                                                Місце проведення:  
с.Новомар’ївка                                                              сесійна зала сільської ради 
                                                                                               Початок: 08:30 
 
                                                   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 
 

1. Про проєкт сільського бюджету Новомар’ївської сільської територіальної 
громади на 2023 рік. 

 Доповідач: Слюсаренко Т.П. - начальник фінансового відділу. 
 

2. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської сільської територіальної 
громади на 2022 рік. 

                  Доповідач: Слюсаренко Т.П. - начальник фінансового відділу. 
 

3. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Новомар’ївської 
сільської ради за 9 місяців 2022 року. 

                          Доповідач: Слюсаренко Т.П. - начальник фінансового відділу. 
 
4. Про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, Шпіц Миколою Васильовичем, 06.07.2021 р.н. 
 
 

Керуюча справами виконавчого комітету 
Новомар’ївської сільської ради                                Галина СОЛОВЙОВА 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
Від   07 листопада  2022 року            № 1                            с. Новомар’ївка  
 
Про проєкт сільського бюджету 
Новомар’ївської сільської територіальної  
громади на 2023 рік 
14539000000     
 

                 Відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним 
кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами), 
Бюджетним кодексом України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Указом 
Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» , 
постановою Кабінету Міністрів України № 252 від 11.03.2022 року «Деякі питання 
формування  та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» виконком  
Новомар’ївської сільської ради  вирішив: 

1. Визначити на 2023 рік: 
     доходи сільського бюджету у сумі 30050001 гривня, у тому числі доходи   
загального фонду  сільського бюджету 300232001гривня та доходи спеціального 
фонду сільського бюджету - 26800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 
видатки сільського бюджету у сумі   30050001 гривня, у тому числі видатки 
загального фонду сільського бюджету - 300232001гривня та видатки спеціального 
фонду сільського бюджету - 26800 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 236400 
гривень, що становить 0.79 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету; 

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 
0,33 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету. 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 
сільського бюджету на 2023 рік  за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до 
цього рішення. 
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3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення.         

4.Надати право  фінансовому відділу Новомар’ївської сільської ради за 
погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку громади та інвестицій  внесення 
відповідних змін до розпису сільського бюджету Новомар’ївської сільської ради на 
2023 рік: 

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 

сільських/регіональних програм у сумі 4774156 гривень згідно з додатком 7 до 
цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 
Бюджетного кодексу України; 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 
бюджету на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 , 71 Бюджетного 
кодексу України; 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 
сільського бюджету згідно з пунктом 1 частини 6 статті 69-1 , пунктом 1 частини 10 
статті 71  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною 2 статті 70, частиною 3 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на: 

    оплату праці працівників бюджетних установ; 
    нарахування на заробітну плату; 
    придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
    забезпечення продуктами харчування; 
    оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
    соціальне забезпечення; 
    поточні трансферти місцевим бюджетам; 
    забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 

медичного призначення для індивідуального користування; 
    компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим 

установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) 
чи придбання житла; 

    оплату послуг з охорони  комунальних закладів культури; 
    оплату енергосервісу; 



 
        10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  
фінансовому відділу Новомар’ївської сільської ради у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України: 
          розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського 
бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду; 

 
отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 
  11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) урахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним 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; 

2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; 

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням; 

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення 
ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, 
організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 
та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями  з кредитування бюджету; 

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення  інформації про виконання  бюджетних 
програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері 
діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 
бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 



березня 2023 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного 
представлення такої інформації; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів 
бюджетних програм) протягом  трьох робочих днів з дня затвердження таких 
документів; 

7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом 
та здійснення витрат бюджету; 

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, 
контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського 
бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до 
суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань; 

9) у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету на 
2020 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття бюджетних зобов’язань та 
проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після 
попереднього погодження з відділом фінансів,бухгалтерського обліку та звітності.  

12 Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет 
Новомар’ївської сільської територіальної громади на 2023 рік» внесення змін до 
бюджетних призначень головному розпоряднику коштів та перерозподіл  без зміни 
загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу 
України за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку громади та інвестицій, у тому 
числі у частині перерозподілу: 

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами 
загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету; 

2) коштів на реалізацію районних/ регіональних програм, з урахуванням вимог 
підпункту 1  цього пункту. 

          13. Додатки 1, 3, 5,  7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Оприлюднити це рішення  в десятиденний строк з дня його прийняття   на 
офіційному сайті. 

15. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного 
розвитку громади та інвестицій. 

Сільський голова                                                                         Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

07 листопада 2022 року                             №  2                        с.Новомар’ївка 
  
 
 
Про внесення змін до бюджету 
Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2022 рік 
 
                                      14539000000 
                                     (код бюджету) 
 
                 Керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997р. №280/97 – ВР 
«Про місцеве самоврядування  в Україні» (зі змінами), Бюджетним кодексом 
України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Указом Президента України 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» , постановою Кабінету 
Міністрів України № 252 від 11.03.2022 року «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», заслухавши 
інформацію начальника фінансового відділу Слюсаренко Т.П. щодо 
необхідності внесення змін до бюджету громади на 2022 рік, виконавчий 
комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу щодо 
внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету на  2022 рік в сумі  51281493  гривень, cпеціального фонду 
сільського бюджету в сумі  154100 гривень (додаток 1).  

3. Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі    
6605385.92 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 

            - залучення вільних залишків коштів ,що склалися   на початок року 
в сумі  7215979,92 гривень в тому числі: 

             - загального фонду сільського бюджету – 2455491 гривень; 
              
            - освітньої субвенції – 4090495.12 гривень; 



            - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості – 626611 гривень; 

            - субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами  – 43382,80 гривень; 

            - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 610594 
гривень ( видатки розвитку).         

  4. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі    
610594 гривень, джерелом покриття якого є: 

           - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 610594  
            гривень (видатки розвитку); 

          5.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету по : 
КПКВК 0111021 «надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» - на суму 200000 грн. 
КПКВК 0111010 « надання дошкільної освіти» - 85000 грн; 
КПКВК 0117130 «здійснення заходів з землеустрою» - 40000 грн. 
        6. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 
громади по : 
КПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 200000 грн; 
КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» - 160000 грн. 
КПКВК 0111061 «надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» - 1389406 грн. 
        7. Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету по : 
КПКВК 0111061 «надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти « - 1389406 грн; 
КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» - 35000 грн. 
        8. Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету в сумі 
58651572,92 грн в тому числі : загальний фонд – 57886878,92 грн, спеціальний 
фонд – 764694 грн. 
       9. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні до 
розпису асигнувань сільського бюджету. 
       10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Пруднікову О.О. 
 
 
Сільський голова                                                  Тамара ФЕСЬКО
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
Від   07 листопада  2022 року            № 3                            с. Новомар’ївка  
 
Про затвердження  звіту про 
виконання місцевого бюджету 
Новомар’ївської сільської ради за  
9 місяців 2022 року 
 
Заслухавши звіт фінансового відділу Новомар’ївської сільської ради про  
підсумки виконання місцевого бюджету Новомар’ївської сільської ради за       9 
місяців 2022 року, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, 
пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2022 року, а 
саме: 
По доходах: 

         - доходи загального фонду в сумі  21053538,56  грн.  
         - доходи спеціального фонду в сумі 705010,01 грн.   
По видатках: 

         - видатки загального фонду в сумі  36799872,01  грн.  
         - видатки спеціального фонду в сумі 683547,13  грн.  
2. Затвердити  звіт про виконання бюджету Новомар’ївської  сільської ради  за  9 
місяців 2022 року  (додається). 
3. Загальному відділу Новомар’ївської сільської ради  забезпечити 
оприлюднення звіту про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2022 року 
на сайті Новомар’ївської сільської ради.  
 
Сільський голова                                                                              Тамара ФЕСЬКО 
 
  



ЗВІТ 

про  виконання місцевого бюджету 

Новомар’ївської сільської ради за 9 місяців 2022 року 

 Фінансовий відділ  Новомар’ївської сільської ради проаналізував стан виконання 
сільського бюджету  за 9 місяців 2022 року та заходів, визначених  сільською радою щодо 
організації органами виконавчої влади роботи по управлінню  бюджетним процесом, як 
найважливішим фактором впливу на позитивні результати  соціально-економічного розвитку 
громади. 
           Розділ І. Загальна характеристика виконання бюджету.  

За підсумками 9 місяців 2022 року  до загального та спеціального фондів 

сільського бюджету  отримано доходів із врахуванням власних надходжень бюджетних 

установ 21758,5 тис.грн., в тому числі відповідно: до загального фонду 21053,5  тис.грн. 

або 107 відсотка планових призначень ,та спеціального фонду – 705,0 тис.грн., або 

610,0%. 

           В звітному періоді 2022 року надходження до бюджету зменшились на 809,5 тис.грн 
порівняно з минулим роком по загальному фонду за рахунок єдиного податку .  

Планові показники по надходженням податків і зборів за  9 місяців 2022 року виконано 
на 107 відсотків (план 19681,5 тис.грн. факт 21053,5 тис.грн.). 
           З  метою забезпечення за 9 місяців 2022 року надходжень до бюджету податків і зборів  
з метою виконання прогнозних показників по надходженню до бюджету податку з доходів 
фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого  показника,  в громаді  працює постійна 
робоча група з детінізації економічних процесів на території громади, забезпечення 
додержання чинного законодавства щодо використання земель сільськогосподарського 
призначення, своєчасності і повноти сплати податків та внесків до загальнодержавних 
цільових фондів. 
           Заборгованість із заробітної плати згідно оперативних даних станом на 01.10.2022 року  
відсутня.  
                
          Податок на доходи фізичних осіб  

          Затверджена сума податку на доходи фізичних осіб на 9 місяців 2022 року 

розрахована із урахуванням прогнозу витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної 

плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Законом України "Про 

Державний бюджет України на 2022 рік" передбачено  мінімальна заробітна плата  в 

розмірі з 1 січня – 6500 гривня , з 1 жовтня 6700 грн, (мінімальна зарплата у 2021 році з 1 

січня 6000 гривень, з 1 грудня – 6500 грн). При затвердженні податку на доходи фізичних 

осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:  підвищення 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; легалізація виплати заробітної 

плати та інше. Відповідно до вимог статті 64 Бюджетного кодексу України (з урахуванням 

змін) для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм 

територіальних громад доходи зведеного бюджету формуються за рахунок 64 відсотків 

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом на 



відповідній території . Затверджена сума податку на 9 місяців 2022 року становить 9157,3 

тис.грн. Фактично надійшло – 11158,4 тис.грн,в складі податку на доходи фізичних осіб 

на території громади за 9 місяців 2022 року включено надходження  податку на доходи 

фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати в сумі 5231,8  тис.грн., податку за 

результатами річного декларування – 1645,6 тис.грн. та надходження податку від надання 

в оренду земельних паїв – 2279,9  тис.грн. За підсумками звітного періоду у загальному 

фонді ПДФО займає  53,0 відсотка і становить 121,8%  до планових показників звітного 

періоду.   

            Акцизний податок План на звітний період 105,1 тис.грн, фактично надійшло до 

бюджету120,7 тис.грн, що становить 114,8% до плану.  

 

               Місцеві податки і збори  З метою підвищення фінансової спроможності місцевих 
рад на 2022 рік передбачено такий перелік місцевих податків: податок на майно, єдиний 
податок, транспортний податок.  
           Плата за землю Розрахунок затвердженої суми плати за землю на 9 місяців 2022 року 
проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної 
плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, зокрема: земельний податок , 

що сплачується юридичними особами – 335,5 тис.грн., фізичними особами – 2999,1 тис. грн.,  
орендна плата  , що сплачується: юридичними особами – 636,4 тис. грн., фізичними особами 

–1030,7 тис. грн. Затверджений план по платі за землю до місцевих бюджетів на 9 місяців 
2022 року становить 3334,6 тис.грн. Фактично надійшло за звітний період 4531,7 тис.грн., або 
135,9% планових призначень. Порівняно із фактичним виконанням за 2021 рік, збільшення на 
483,1 тис.грн. 
Розрахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік 
проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної  
нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів і становить 
з урахуванням внесених змін на 9 місяців  927,1 тис.грн., фактично надійшло за звітний період  
279,0  тис.грн., що менше від плану на 648,1 тис.грн , менше ніж  фактично надійшло у 2021 
році на  156,7 тис.грн.  
Протягом 9 місяців 2022 року до зведеного бюджету громади надійшло 3253,2 тис.грн. 
єдиного податку, що становить 68,6 % плану (--1490,3 тис.грн.), що менше порівняно із 
фактичними надходженнями за 2021 рік на 2320,7 тис. грн.,  у тому числі єдиного податку з 
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75% 
протягом  звітного періоду 2022 року отримано 2284,3 тис.грн. , що менше ніж у 2021 році на 
2209,7 тис.грн. 
 

Податок на майно Затверджена сума податку на майно  на 9 місяців 2022 року 
становить 5633.4 тис.грн.,фактично – 6494,8 тис.грн що на 950,4 тис.грн більше від плану і на 

133,1 тис.грн більше порівняно із фактичними надходженнями за 2021 рік.  
Транспортний податок План 40,0 тис.грн фактично надійшло 43,7 тис.грн 
 



 За 9 місяців 2022 року  надійшло 9748,1 тис.грн. місцевих податків і зборів, що 
становить 93,9 % планових призначень (10376,7 тис.грн.) 
                

    Неподаткові надходження надійшло 25,8 тис.грн., що становить   61,0 %  від 
запланованих надходжень. 

     
           Спеціальний фонд Джерела формування дохідної частини СФ зведеного бюджету 
району визначено відповідно до вимог  статті 69.1 Бюджетного кодексу України. На 9 
місяців 2022 року затверджені надходження до СФ місцевого бюджету  складають 115,6 
тис.грн.   До  спеціального фонду  місцевого бюджету у звітному періоді 2022 року надійшло 
705,0 тис.грн., в тому числі  власних надходжень бюджетних установ 690,6 тис.грн., 14,4 
тис.грн. екологічного податку . 

 Наполеглива робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування дала 

позитивні результати в напрямку наповнення сільського бюджету району та забезпечення 

стабільного функціонування бюджетної системи громади. 

З урахуванням фінансового ресурсу, який був напрацьований протягом звітного 
періоду,  видатки місцевого бюджету громади за  9 місяців 2022 року виконано в сумі  37483,4   
тис. грн. у тому числі по ЗФ  виконання  склало 36799,9 тис. грн., або 87,2 відсотків до 
планових призначень, по СФ –  683,5 тис. грн.,або 31,8% від плану. Виконання плану видатків 
ЗФ по органах місцевого самоврядування склало –  89,1 %, фіноргану – 78,2%,освіті – 88,4 %, 
, соціальному захисту – 69,2 %, культурі – 92,4 %,   ЖКГ – 61,1%,  міжбюджетних трансфертах 
– 100,0%. На рівні сільського бюджету робота органів виконавчої влади була зосереджена на 
забезпеченні безперебійного функціонування бюджетних установ, наданні вчасних послуг 
населенню громади, своєчасному фінансуванню і виплаті заробітної плати та інших соціально 
важливих видатків, виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку. 
Наявні ресурси спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, що 
складає 85,3% коштів ЗФ бюджету громади  (31405,4 тис. грн.). Питома вага заробітної плати 
з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  80,1 % (29480,9 тис. грн.), в 
середньому за місяць – 2456,7 тис. грн., оплати продуктів харчування – 0,5 % (181,5 тис.грн.), 
енергоносіїв – 4,7% (1743,0 тис.грн.), поточних трансфертів органам державного управління 
інших рівнів – 8,7 % (3201,8 тис.грн.)..  
            

По ЗФ бюджетних установ станом на 01.10.22р дебіторська заборгованість склала – 2,2 
тис. грн.  в тому числі по фінвідділу –  по підписці 2,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
по ЗФ на 01.10.22р – 67,0 тис.грн в тому числі ЗФ – 60,3 тис.грн, СФ – 6,7 тис.грн.. По СФ по 
доходах дебіторська заборгованість на 01.01.22р склала в сумі – 7,8 тис. грн.   - батьківська 
плата ДНЗ, на 01.10.2022р – 4,0 тис.грн.   
             Зупинення операцій на рахунках місцевих бюджетів протягом 9 місяців 2022 року не 
було. Скорочувались непершочергові видатки, зокрема, при формуванні бюджету 
непершочергові видатки до загального об’єму бюджету враховано в розмірі – 11,9%.   За 9 
місяців 2022р на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв по загальному фонду 
місцевого бюджету громади спрямовано 1743,0 тис. грн.   
            Затверджено штатних одиниць на 01.01.2022 р – 259,36 шт.од. ,  фактично зайнято на 
01.10.2022р –     241,12   од.                    
            Забезпечено планування видатків на придбання продуктів харчування для бюджетних 
установ, що фінансуються з сільського бюджету. На ці цілі залучались всі можливі джерела 
місцевого бюджету та кошти власних надходжень. Для покращення якості і калорійності 
харчування  дитячими садками громади залучено 29,0 тис.грн. бюджетних коштів,  від платних 
послуг – 33,4 тис.грн.  Забезпечено контроль за повнотою власних надходжень та спрямування 
їх бюджетними установами в першу чергу на видатки, які не забезпечені асигнуваннями ЗФ 
відповідного бюджету.  



           Завдяки вжитим заходам, установи громади за звітний період повністю забезпечені  
коштами на захищені статті видатків. 
             Розділ ІІ. Показники економічного розвитку  громади.  З метою забезпечення 
необхідних передумов для досягнення позитивних тенденцій в економіці та соціальній сфері, 
фінансової стабілізації в усіх галузях господарств громади та підвищення на цій основі 
життєвого рівня населення, робота  органів місцевого самоврядування була спрямована на 
вирішення нагальних проблем територіально-господарського комплексу громади. 

 Промислову продукцію випускає підрозділ ССПП «Куйбишева», а також ПрАТ 
«Добробут»,ППАФ «Вікторія». В асортименті продукції переважає виробництво харчових 
продуктів: хліб, олія соняшникова,гречка. Основними культурами рослинництва є зернові 
(озима пшениця, озимий ячмінь ,ярий ячмінь,кукурудза,технічні культури).  Налічується 41,2 
тис. га земель сільськогосподарського призначення , у тому числі 34,0 тис. га ріллі. 
Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюють 5 сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності, 60 фермерських господарств  та 939 одноосібників. 
Тваринництво представлено в громаді такими основними галузями, як вівчарство (в ПрАТ 
«Добробут», ППАФ «Вікторія.»,ССПП «Куйбишева»), птахівництво і скотарство у ССПП 
«Куйбишева» ,ППАФ «Вікторія» та у приватному секторі. Активно розвивається мережа 
торгівельних об’єктів. Станом на кінець звітного періоду  налічується 26 об’єктів.   
  

          ІV. Видатки та заборгованість  Видатки на окремі галузі характеризуються наступними 
показниками: 
           0150/Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад/  З місцевого бюджету  фінансуються 1 
установа- сільська рада.  На 9 місяців 2022 року в бюджеті громади затверджено кошти в сумі 
8818,4 тис.грн.  Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями заплановано 8407,2 
тис.грн. (або 95,3% від загального обсягу видатків), на оплату енергоносіїв 136,5 тис.грн. (1,5 
%). 
          Штатна чисельність становить 56,25 шт.од., зайнято станом на 1.10.22 року –   42,25   од.  
Середньорічна чисельність рахується не по формулі .    
 
           0160/Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах,селах,територіальних громадах/. В бюджеті заплановано видатків на 
звітний період 1188,8 тис.грн.Використано 930,1 тис.грн в т.ч на заробітну плату з 
нарахуваннями 921,0 тис.грн. Чисельність штатних одиниць на кінець звітного періоду – 4 
од.,фактично зайнято – 3 од. 
                       
            Освіта 

            1010/Надання дошкільної освіти/ План видатків ЗФ затверджено в сумі 3929,4 
тис.грн. Захищені та першочергові статті видатків заплановано   у повному обсязі.   По СФ 
план  затверджено в сумі 99,6 тис.грн.за рахунок платних послуг (батьківська плата), будуть 
направлені на харчування.  За  9 місяців 2022 року від платних послуг надійшло 33,3 тис.грн. 
(батьківська плата ), використано 33,4 тис.грн. – КЕКВ 2230. Від благодійних надійшло 18,6 
тис.грн.,  використано  18,6 тис.грн., із них:  на  КЕКВ 2230 – 18,6 тис.грн.  

Кількість дошкільних закладів   на початок року становить 7, кількість груп – 8, 
кількість дітей 121 чол., станом на 1.10.2022 року  кількість закладів 7,   кількість груп  8   
кількість дітей   123 чол. 

Кількість фактично зайнятих одиниць на початок року   становить     38,25    од., у тому 
числі: вихователів, музкерівників  та   віднесені до педагогічних  працівників – 12 од.,   інших 
працівників – 26,5 од.  станом на 1.10.2021 року -    36,75   од., у тому числі: вихователів, муз 
керівників та  віднесені до педагогічних працівників – 13 од.,  інших працівників –  23,75  од., 
Cередньорічна кількість груп, дітей та чисельності рахується не по формулі в зв’язку з 
воєнним станом. Навантаження на одного педагогічного працівника складає  10 дітей. Діто-
дні заплановано, виходячи із фактичного виконання 2021р., в кількості 8,4 тис.  Вартість 



одного діто-дня харчування на 2022рік заплановано в сумі 45,00 грн.  За  9 місяців 2022 року 
діто-дні виконано в кількості  2,0 тис., вартість 1 діто-дня становить  45,30  грн., в тому числі 
за рахунок ЗФ – 27,28 грн,СФ –  18,02  грн. 
           Кредиторська заборгованість по ЗФ  та СФ відсутня,  По доходам по СФ дебіторська 
заборгованість станом на 1.01.2022 року становила 13,2 тис.грн , на звітну дату – 4,0 тис.грн. 

1021 /Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти/   

На утримання загальноосвітніх шкіл на 9 місяців 2022 року заплановано видатки в сумі 4654,4 
тис.грн.   Заробітна плата з нарахуваннями працівникам шкіл (крім педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів)  запланована з урахуванням вимог чинного 
законодавства в сумі 3045,1 тис.грн.   
            Видатки ЗФ сільського  бюджету на харчування  учнів  заплановано в сумі 267,5 
тис.грн., у тому числі: учні 1-4 класів, одноразове  харчування для дітей-сиріт, які знаходяться 
під опікою та учнів з малозабезпечених сімей, що в середньому заплановано 20,00 грн. на 1 
дитину. За 9 місяців  вартість  харчування склала 29,85 грн., у тому числі: загальний фонд – 
27,62 грн. ,спеціальний фонд – 2,23 грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв у ЗФ 
сільського бюджету передбачено 1213,4 тис.грн. 
           Кількість загальноосвітніх установ на початок  року становить 6, кількість класів – 56, 
кількість учнів – 534 чол. Кількість установ станом на 1.10.2021року  - 6, кількість класів  – 54,  
кількість учнів - 507 чол .Штатна чисельність 34,25 од., фактично зайнято – 34,25 од.  

Видатки СФ  18,8 тис.грн. 
            Дебіторська та кредиторська заборгованість по ЗФ та СФ відсутня. 
 
             

 

 1031/надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти/  

За рахунок освітньої субвенції  з  ДБ місцевому бюджету заплановано видатки в звітному 
періоді в сумі 14127,6 тис.грн. планується виплата заробітної плати з нарахуванням 
педагогічним працівникам  загальноосвітніх шкіл, у тому числі: КЕКВ 2111 – 11327,7 тис.грн., 
КЕКВ 2120 – 2799,9 тис.грн. Кількість штатних одиниць на початок року становила  104,86   
од.,на кінець звітного періоду    104,07    од., зайнято 103,54 од. 

1070/Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми/   На утримання табору «Лісова казка»  на 9 місяців 2022 року 
заплановано кошти в сумі 411,9 тис.грн.  По позашкільній освіті кількість закладів на початок 
року – 1, станом на 1.10.2022 року -  1.  Фактично зайняті одиниці на початок  року становлять 
4,5 од, у тому числі: амін. персонал – 1од.,  , робітники – 3,5 од., станом на 1.10.2022р.  – 4,5 
од., у тому числі адмін.персонал – 1од.,  робітники – 3,5 од.  СФ не планувався. Дебіторська та 
кредиторська заборгованість по ЗФ та СФ відсутня.  

1142/Інші програми та заходи у сфері освіти/   

            Видатки  на 9 місяців 2022 року заплановано в сумі 1094,3 тис.грн.,  на виконання 
програми розвитку освіти  на 2021-2023 роки заплановано  утримання шкільних автобусів, 
забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та розхідними 
матеріалами – 603,9 тис.грн.   Штатна чисельність на 1.01.2022р  становила 6,5 од.,на 
01.10.2021 – 6,5 од. Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 996,2 тис.грн.  Дебіторська 
та кредиторська заборгованість по ЗФ та СФ відсутня.   
             
            
          Соціальний захист та соціальне забезпечення 

          

           3020 /забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян/ Заплановано 
6,0 тис.грн,касові видаьтки не проводились. 
 
           3035/компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті/ В бюджеті громади заплановано на 9 місяців 112,0 тис.грн, касові 
видатки 97,1 тис.грн. 



 
          3050/пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи/На звітний період видатки не планувались. 
 
          3090/видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни/Заплановано  3,9 тис.грн, кас ові видатки – 3,9 тис.грн. 
        
          3133 / Інші заходи та заклади молодіжної політики /  На 9 місяців видатки  
заплановано видатки в сумі 10000 грн, Касові видатки не проводились.  
 

         3160/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 стороньої допомоги/.На  звітний період 
заплановано 20,0 тис.грн, касові видатки 7,2 тис.грн. 
 

          3171/компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,ремонт,технічне 

обслуговування автомобілів,мотоколясок і на транспортне обслуговування/.На звітний 
період заплановано видатків 2,8 тис.грн,касові видатки становлять 1,4 тис.грн. 
 
         3191/інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці/.В бюджеті громади 
на 9 місяців заплановано видатки в сумі 129,8 тис.грн,касові видатки проведено в сумі 84,4 
тис.грн. з них: виплати воїнам –афганцям – 47,8 тис.грн, дитині загиблого в АТО – 14,0 
тис.грн., сім’ям загиблих  та померлих учасників АТО/ООс на сході України – 20,6тис.грн. 
 
           3210/Організація та проведення громадських робіт/  На 9 місяців видатки не 
планувались.Кредиторська та Дебіторська заборгованість на початок року та  на  звітну дату  
відсутня.   
 
            3242/Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення/  На 
виконання  Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на 2021-2023 роки („Турбота")  передбачено на звітний період 
42,0 тис. грн.,  Планувалось використання коштів на надання  адресної  допомоги особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах – 42,0 тис грн.,  За  9 місяців  касові видатки 
склали  32,0 тис. грн..  Кредиторська заборгованість по ЗФ на початок та на звітну дату 
відсутня.  
 

Культура і мистецтво 
            4030/Забезпечення діяльності бібліотек/ План  видатків  ЗФ   на 9 місяців затверджено 
в сумі – 263,0 тис. грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням 257,6 тис. грн. Виконано 
за  9 місяців   - 220,9 тис. грн.  Штатна чисельність на початок року  - 2,5 од . станом на 
01.10.2022 року    2,75 штатних одиниць, зайнятих – 2,75 од. Кредиторська заборгованість на 
початок року  та на звітну дату відсутня.  
            4060/Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів/ В сільському бюджеті   на клубні установи заплановано 
649,0 тис. грн. , на оплату енергоносіїв 92,8 тис. грн.  Захищені та першочергові статті видатків 
заплановано повністю. Виконано за 9 місяців  – 621,8 тис. грн. Дебіторська та  кредиторська 
заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.Штатна чисельність персоналу 
7,75 од.  зайнято – 7,75 од.  
            

ЖКГ 6013/Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства/  
На 9 місяців  план по сільському бюджету  з урахуванням внесених змін складає у сумі 89,0 
тис.грн.  Касові видатки по ЗФ за звітний період склали 88,4 тис.грн.  Видатки направлено на 
оплату енергоносіїв. 



             
           6030 /Організація благоустрою населених пунктів/  На 9 місяців  план зведеного       
бюджету громади по благоустрою по загальному фонду склав – 336,7 тис.грн.  Касові видатки 
за звітний період склали 171,8 тис.грн. з них :  КЕКВ 2210 – 75,4 тис.грн. придбання вапна, 
піску фарби та інших будівельних матеріалів для приведення до порядку 
кладовищ,пам’ятників та теприторії сіл,  КЕКВ 2240 – 44,9 тис.грн. на фінансування ремонту 
електролінії,  КЕКВ 2273 – 51,5 тис.грн.  оплата електроенергії  за  вуличне освітлення, .  
Кредиторська та дебіторська  заборгованість відсутня.  
           7540 / Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості» Заплановано на 9 місяців 
626,6 тис.грн.Каосві видатки не проводились. 
           8110 /Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха/  На реалізацію заходів  захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру  передбачено кошти на звітний період 50,0 
тис.грн.  Видатки не проводились. Кредиторська   заборгованість відсутня. 
 
          8240/заходи та роботи з територіальної оборони/На звітний період заплановано 56,8 
тис.грн,касові видатки  - 56,8 тис.грн. 
            
           8710/Резервний фонд/ План видатків резервного фонду у сільському бюджеті на 
звітний період  3,5 тис.грн,  видатки не проводились. 
 
 

V. Фінансування  По ЗФ  бюджету  за рахунок залишків коштів на рахунках місцевого 
бюджету   збільшено видатки на суму 2455,5 тис.грн в тому числі по: КПКВК 0110150, 0110160 
, 0117130, 0116030,0113191, 0111010, 0114030, 0111021, 0119770, 0118240, 0111142. 
Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів ЗФ та СФ на депозитних рахунках в установах 
банків не розміщувались.  По ЗФ бюджету для покриття тимчасового касового розриву між 
обсягом доходів та видатків на протязі року по сільському бюджету планувалося залучення  
266,6 тис.грн. залишків коштів на 01.01.2022р, по сільському бюджету.  
            На 01.01.2022р залишки коштів на рахунках місцевого бюджету склали- 11737,7 
тис.грн. проти 5398,0 тис.грн. на 01.01.21р, Структура залишків коштів ЗФ на 01.01.2022р – 
11737,7 тис.грн. – з них за рахунок перевиконання доходів – 2312,2 тис.грн., оборотна касова 
готівка- 266,6 тис.грн., залишки освітньої субвенції з ДБ- 4090,5 тис.грн.,залишок субвенції 
для надання загальної середньої освіти особам з особливими потребами – 43,4 
тис.грн,,залишок субвенції на інтернет – 626,6 тис.грн  Нерозподілений вільний залишок 
коштів місцевого бюджету на кінець року склав 6710,6 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 
4090,5 тис.грн). 
          Залишок коштів на рахунках загального фонду бюджету фінансового органу сільської 
ради станом на 01.10.2022р становить 12083,8 тис.грн в т.ч :  
                                                 освітня субвенція – 949,6 тис.грн 
                                                 базова дотація – 184,2 тис.грн 
                                                 додаткова дотація –163,3 тис.грн 
                                                 залишок освітньої субвенції на 01.01.22р – 3212,8 тис.грн    
                                                 оборотний касовий залишок – 266,6 тис.грн 
                                                 резервний фонд – 100,0 тис.грн 
                                                 зал.субв.на підтр.осіб з особл.осв.потреб.на 01.01.22р – 43,4 
тис.грн 
                                                 зал.субв.на інтернет – 626,6 тис.грн 
                                                 інші субвенції МБ – 21,8 тис.грн 
                                                 вільний залишок – 6515,5 тис.грн   
  
                                . 

VIІ.Міжбюджетні трансферти     



Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету Обсяг 
міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до сільського бюджету на 
звітний період заплановано  в сумі  16317,3 тис.грн.,  у тому числі - освітня субвенція – 14127,6 
тис.грн. /використано – 13178,0 тис.грн./, базова дотація –2189,7 тис.грн. / використано – 
2026,4 тис.грн/. 

 
Дотації з обласного бюджету: 

 

-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного 
бюджету –  220,5 тис.грн. 

-дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального 
періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 193,9 тис.грн. 

 
           Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам : 

            
 «субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 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 
1 та 2 групи» - 2,8 тис.грн; 
«субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної 
допомоги дітям  військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому числі 
добровольчих,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи 
каліцтва,одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території 
АР Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України» - 9,0 тис.грн; 
«субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн,особам з 
інвалідністю внаслідок війни на території інших країн» - 22,3 тис.грн; 
«субвенція з ОБ МБ для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих 
учасників АТО/ООС на сході України» - 20,0 тис.грн; 
                  
           9770/Інші субвенції з місцевого бюджету/  Субвенції з сільського бюджету до 

бюджету району передаються у сумі 3201,8 тис.грн, з них на утримання районного архіву – 
46,1 тис.грн,зарплату соц.працівникам та  утримання будинку престарілих – 605,2  
тис.грн,відділ у справах сім’ї та молоді Братської громади – 198,0 тис.грн; утримання РЦ 
ПМСД – 1184,7 тис.грн;на утримання районної лікарні – 928,6 тис.грн; Вознесенська районна 
рада – 187,1 тис.грн; Арбузинська селищна громада – 52,1 тис.грн            
            
     

  VІІІ.Мережа, штати та контингенти бюджетних установ 
 причини збільшення (зменшення) кількості бюджетних установ у порівнянні з 

показниками, що склалися на початок року: 

причини збільшення (зменшення) штатної чисельності та ставок працівників 

установ та закладів бюджетної сфери (із посиланням на відповідні нормативно-правові 

документи, які регулюють чисельність  відповідної галузі) у порівнянні з показниками, 

що склалися на початок року 

 

             На початок року по всіх установах затверджено  штатних одиниць 259,36 
од.Станом на 01.10.2022 року зайнято 256,82 од. 
             
           ІХ. Інша інформація 



            Передачі коштів до бюджетів вищого рівня  немає. Сільський бюджет було 
затверджено без профіциту та дефіциту. Зі зміною обсягу міжбюджетних трансфертів, 
встановленого радою вищого рівня,  місцевий бюджет громади не затверджувався. КПКВК 
9800 місцевим бюджетом не затверджена. Повернення та надання кредитів (кредитування) 
місцевим бюджетом не затверджено. Обсяг затвердженої оборотної  касової готівки  складає 
266,6 тис.грн. 
           Здійснювалося управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних 
повноважень, забезпечувалося дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, 
посилена роз’яснювальна робота з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів щодо 
запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.   
 
Начальник фінансового відділу                                                               Тетяна СЛЮСАРЕНКО 
  



 

 
 

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
                 ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
  

 
від 07 листопада 2022 року                    № 4                                     с. Новомар’ївка   
 
Про встановлення опіки над дитиною, 
позбавленою батьківського піклування, Шпіц 
Миколою Васильовичем, 06.07.2021 р.н. 
 

Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  статей 1, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», статей 59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 
статей 243, 244 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» заслухавши інформацію 
начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської 
сільської ради Калько А.В. та враховуючи рекомендації комісії з питань захисту 
прав дитини, виконавчий комітет сільської ради 
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування 
Шпіц Миколою Васильовичем, 06.07.2021  року народження. 
        Мати дитини, громадянка Шпіц Яна Леонідівна, 18 травня 2001 року 
народження паспорт громадянина України унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі 20010518-10341, орган, що видав 4820 від 
02.01.2020 року, згідно рішення Братського районного суду Миколаївської 
області від 27 липня 2022 р. справа № 471/70/22 провадження №2/471/89/22 
малолітній Шпіц Микола Васильович, 06.07.2021 р.н. відібраний у матері Шпіц 
Яни Леонідівни, 18.05.2001 р.н. без позбавлення останньої батьківських прав. 
      Батько дитини, записаний згідно частини першої статті 135 Сімейного 
кодексу України витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України №00031618513 від 13 липня 2021 
року виданий Братським відділом державної реєстрації актів цивільного стану  у 



Вознесенському районі  Миколаївській області Південного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Одеса). 

2. Призначити опікуном дитини, гр. Торську Лучіку Іванівну, 20 травня  1976 
року народження, яка проживає вул. Федьковича, 35, с. Тереблече, 
Чернівецького району, Чернівецької області  

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 
 
 
Сільський голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 
 



1,4539E+10

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  29 171 301,00 15 000,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
15 684 313,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 684 313,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

9 670 705,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

4 079 861,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

1 933 747,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  93 280,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

93 280,00

18000000 Місцеві податки 13 368 608,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 6 461 901,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

250 000,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

391 500,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 375 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 689 520,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 932 981,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 769 600,00

18011100 транспортний податок 53 300,00

18050000 Єдиний податок  6 906 707,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 220 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 843 500,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

5 843 207,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 

категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного 

законодавства

15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

19010100

Екологічний податок,який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

11 700,00 0,00

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2023 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього 2022

спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



19010300

надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах,крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини

3 300,00

20000000 Неподаткові надходження  25 100,00 0,00 0,00

21080000 інші надходження 1 500,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 500,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
23 600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 23 100,00 0,00 0,00

22010300

адміністративний збір за проведення 

державної реєстраціїюридичних осіб,фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

21 000,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
2 100,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

0,00 0,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

0,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  500,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

500,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,00 0,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

11 800,00 0,00 11 800,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
0,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ,що 

здійснюється відповідно до Закону України 

"Про оренду державного та комунального 

майна"

11 800,00 11 800,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
29 194 901,00 26 800,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  828 300,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
828 300,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 828 300,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
0,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
0,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

0,00 0,00 0,00



41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенц

0,00 0,00 0,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00

X Разом доходів 30 023 201,00 26 800,00 0,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про проєкт бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2022 рік"

від 07.11.2022 р № 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
30023201,00 29873201,00 18206247,00 3265607,00 0,00 26800,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 30050001,00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
30023201,00 29873201,00 18206247,00 3265607,00 0,00 26800,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 30050001,00

0110100 0100 Державне управління 11383574,00 11383574,00 8987555,00 178881,00 11800,00 11800,00 10880498,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

11383574,00 11383574,00 8987555,00 178881,00 0,00 11800,00 11800,00 0,00 0,00 11395374,00

0111000 1000 Освіта 12562915,00 12562915,00 7345267,00 2769853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12562915,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5129415,00 5129415,00 3620774,00 609392,00 0,00 0,00 0,00 5129415,00

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

5569065,00 5569065,00 2762719,00 2141200,00 5569065,00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
0,00

0111070 1070 0960

надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

536166,00 536166,00 415496,00 19261,00 536166,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1328269,00 1328269,00 546278,00 1328269,00

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 349100,00 349100,00 639620,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян
14000,00 14000,00 14000,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

127600,00 127600,00 127600,00

0113050 3050 1070

пільгове медичне обслуговування осіб,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

0,00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
0,00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 0,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 

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

50000,00 50000,00 50000,00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з інвалідністю 

на бензин,ремонт,технічне обслуговування 

автомобілів,мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 

0,00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці " в т.ч. 
71500,00 71500,00 71500,00

надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників бойових дій 

на території інших країн,особам з інвалідністю 

внаслідок війни на території інших країн

27500,00 27500,00 27500,00

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2022 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд



надання матеріальної допомоги 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

40000,00

надання щомісячної матеріальної допомоги 

дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 

військових формувань,у тому числі 

добровольчих,які загинули,пропали безвісті 

або померли внаслідоу поранення ,контузії чи 

каліцтва,одержанихпри виконанні службових 

обов'язків на тимчасово окупованій території 

АР Крим,м.Севастополя,під час участі в 

АТО/ООС на сході України

12000,00

одноразова матеріальна допомога учасникам 

АТО
44000,00 44000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 0,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
86000,00 86000,00 86000,00

надання адресної допомоги особам,які 

перебувають у складних життєвих обставинах
60000,00 60000,00 79980,00

матеріальна допомога учасникам війни в 

Афганістані, ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС,учасникам АТО

14000,00 14000,00

щомісячна матеріальна допомога дітям 

загиблих учасників АТО
12000,00 12000,00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1191403,00 1191403,00 901949,00 81025,00 1147441,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 300152,00 300152,00 234548,00 9003,00 300152,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

891251,00 891251,00 667401,00 72022,00 891251,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 315848,00 315848,00 0,00 235848,00 981495,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
145820,00 145820,00 145820,00 145820,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 170028,00 170028,00 90028,00 170028,00

0118000 8000 Інша діяльність 100000,00 100000,00 0,00 0,00 47,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 109500,00

0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100000,00 100000,00 100000,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
15000,00 15000,00 9500,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 2763710,00 2763710,00 2165794,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 2763710,00 2763710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2165794,00

370000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1206651,00 1206651,00 971476,00 1049700,00

371000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1206651,00 1206651,00 971476,00 1049700,00

3710100 100 Державне управління 1206651,00 1206651,00 971476,00 1049700,00

37010160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни

х громадах

1206651,00 1206651,00 971476,00 1049700,00

3718000 8000 Інша діяльність 150000,00 103600,00

371810 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 150000,00 103600,00

X X X 30023201,00 29873201,00 18206247,00 3265607,00 0,00 154100,00 0,00 154100,00 0,00 0,00 30177301,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 5                                                                                                                     

до рішення  від 07.11.2022 №1 "Про проєкт сільського 

бюджету на 2023 рік"

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту  

1 2 3

41020100 828300

99000000000 828300

41033900

99000000000

41053900

14100000000

41053900

14100000000

41053900

14100000000

41053900

14100000000

41053900

14100000000

41053900

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому

числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи

каліцтва,одержаних при виконанні службових обов'язків та тимчасово окупованій території АР

Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 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 І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги 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)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам

з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

1



Х 828300

Х 828300

Х

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання трудового архіву)
32142

145430000000 Братська селищна територіальна громада 32142

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 

територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  

громадян будинку престарілих,з/плата відділ сім'ї і молоді)

736918

14543000000 Братська селищна територіальна громада 736918

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 

"Братська ЦРЛ")

998272

14543000000 Братська селищна територіальна громада 998272

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату праці 

прац.ФАПів,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти 

КНП "Братський ЦПМСД"

797668

14543000000 Братська селищна територіальна громада 797668

14528000000 Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади 92940

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр психологічної реабілітації дітей) 92940

14307200000 Вознесенська районна ВДА 15770

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (на утримання УСЗН) 15770

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                        

(грн)

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

2



УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2673710

загальний фонд 2673710

спеціальний фонд

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3



грн.

1 2 3 4 5 6 7

1414000000000 Районний бюджет 329660 277 140 52520

1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220 000 220000

Всього: 329660 277 140 52520 220 000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Додаток № 5

до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 

закладів 

загального фонду

На утримання закладів 

культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським бюджетом 

Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код

Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 

трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Інші субвенції з місцевого 

бюджету селищної та сільських 

рад 

загального 

фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

1



Додаток  7

                       до рішення Новомар'ївської сільської ради №1

від 07.1132021р "Про  проєкт сільського бюджету на 2022 рік"

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2023 роки 18.12.2019 №1 677078,00 662078,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 80000,00 80000,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 145820,00
145820,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 32142,00 32142,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 185000,00 185000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 219116,00 219116,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 15000,00 15000,00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 90028,00 90028,00

0116030 6030 0620 органцізація благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для 

вуличного освітлення 

90028,00
90028,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 1810,00 1810,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського

піклування,яким випоавнилося 18 років

1810,00
1810,00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 1326459,00 1326459,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1326459,00
1326459,00

" Пролграма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 20.08.2019 №6 1855941,00 1855941,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів

597134,00 597134,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
видачу безкоштовних рецептів

120000,00 120000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
оплата комунальних послуг ФАПів

140535,00 140535,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ 998272,00 998272,00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 822840,00 822840,00

0113035 3035 1070
на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 

категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян
127600,00 127600,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 60000,00
60000,00

0113191
3191 1030

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( 

доп.Афганцям,Чорнобильцям,уч.АТО/ООС)

85500,00
85500,00

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 14000,00 14000,00

Усього

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

2



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Усього

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які

надають соціальні послуги громадянам похилого 

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не 

50000,00 50000,00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 
інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (доп.дітям загиблих 

учасників АТО)
60000,00 60000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 332800,00 332800,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам відшкодування витрат центру психологічної реабілітації дітей 92940,00 92940,00

УСЬОГО 4774156,00 4759156,00 9500,00 0,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

3



Додаток 2

до рішення виконкому Новомар'ївської сільської ради

"Про внесення змін до бюджету  на 2022 рік"

14539000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

208100 На початок періоду 13 052 679,92 13 052 679,92 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 4 412 294,00 4 412 294,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -610 594,00 610 594,00 610 594,00

X Загальне фінансування 7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

600000 Фінансування за активними операціями 7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

602100 На початок періоду 13 052 679,92 13 052 679,92 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 4 412 294,00 4 412 294,00 0,00 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -610 594,00 610 594,00 610 594,00

X Загальне фінансування 7 215 979,92 6 605 385,92 610 594,00 610 594,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 20.10.2022р

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада 

Вознесенського району Миколаївської 
56490594,92 56490594,92 32047236,00 5053900,00 0,00 764694,00 610594,00 154100,00 0,00 0,00 610594,00 57255288,92

0110000
Новомар'ївська сільська рада 

Вознесенського району Миколаївської 
56490594,92 56490594,92 32047236,00 5053900,00 0,00 764694,00 610594,00 154100,00 0,00 0,00 610594,00 57255288,92

0110100 0100 Державне управління 10627698,00 10627698,00 8315368,00 156748,00 11800,00 11800,00 10639498,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

10627698,00 10627698,00 8315368,00 156748,00 0,00 11800,00 11800,00 0,00 0,00 10639498,00

0111000 1000 Освіта 37858724,57 37858724,57 22875303,00 4516217,00 733008,90 610594,00 122414,90 0,00 0,00 610594,00 38591733,47

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6328668,85 6328668,85 3746649,00 1263098,00 0,00 122414,90 122414,90 0,00 0,00 6451083,75

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

7994877,80 7994877,80 3526975,00 3233207,00 7994877,80

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

294300,00 294300,00 294300,00 294300,00

дотація з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду 

за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються 

установами,організаціями,підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних 

бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

193900,00 193900,00 193900,00 193900,00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
18328600,00 18328600,00 14658917,00 18328600,00

0111061 1061 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
3479901,12 3479901,12 610594,00 610594,00 610594,00 4090495,12

0111070 1070 0960

надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

546325,00 546325,00 407653,00 19912,00 546325,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1136969,00 1136969,00 535109,00 1136969,00

0111210 1210 0990

надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

43382,80 43382,80 43382,80

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 433200,00 433200,00 433200,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян
6000,00 6000,00 6000,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

130100,00 130100,00 130100,00

0113050 3050 1070

пільгове медичне обслуговування осіб,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

600,00 600,00 600,00

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2022 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд



0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
3870,00 3870,00 3870,00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 60000,00 60000,00 60000,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 

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

20000,00 20000,00 20000,00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з інвалідністю 

на бензин,ремонт,технічне обслуговування 

автомобілів,мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 

2800,00 2800,00 2800,00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці " в т.ч. 
135830,00 135830,00 135830,00

надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників бойових дій 

на території інших країн,особам з інвалідністю 

внаслідок війни на території інших країн

22330,00 22330,00 22330,00

надання матеріальної допомоги 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

40000,00 40000,00 40000,00

надання щомісячної матеріальної допомоги 

дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 

військових формувань,у тому числі 

добровольчих,які загинули,пропали безвісті 

або померли внаслідоу поранення ,контузії чи 

каліцтва,одержанихпри виконанні службових 

обов'язків на тимчасово окупованій території 

АР Крим,м.Севастополя,під час участі в 

АТО/ООС на сході України

24000,00 24000,00 24000,00

матеріальна допомога учасникам війни в 

Афганістані, учасникам АТО
49500,00 49500,00 49500,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
74000,00 74000,00 74000,00

надання адресної допомоги особам,які 

перебувають у складних життєвих обставинах
69000,00 69000,00 69000,00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1255386,00 1255386,00 856565,00 111410,00 1255386,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 343643,00 343643,00 251716,00 6000,00 343643,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

911743,00 911743,00 604849,00 105410,00 911743,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 755298,00 755298,00 0,00 269525,00 755298,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
139315,00 139315,00 119315,00 139315,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 615983,00 615983,00 150210,00 615983,00

0117000 7000 Економічна діяльність 626611,00 626611,00 626611,00

0117540 7540 0460

реалізація заходів , спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового 

доступу до інтернету в сільській місцевості

626611,00 626611,00 626611,00

0118000 8000 Інша діяльність 412224,35 412224,35 0,00 0,00 47,00 19885,10 0,00 19885,10 0,00 0,00 0,00 432109,45

0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100000,00 100000,00 100000,00

0118240 8240 0380 заходи та роботи з територіальної оборони 56783,35 56783,35 10385,10 10385,10 67168,45

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
255441,00 255441,00 255441,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
9500,00 9500,00 9500,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 4521453,00 4521453,00 4521453,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 4431453,00 4431453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4431453,00



0119800 9800 0180

субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

90000,00 90000,00 90000,00

3700000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1396284,00 1296284,00 1032590,00 1396284,00

3710000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1296284,00 1296284,00 1032590,00 1296284,00

3710100 100 Державне управління 1296284,00 1296284,00 1032590,00 1296284,00

3710160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни

х громадах

1296284,00 1296284,00 1032590,00 1296284,00

3718000 8000 Інша діяльність 100000,00 100000,00

3718710 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 100000,00

X X X 57886878,92 57786878,92 33079826,00 5053900,00 0,00 764694,00 610594,00 154100,00 0,00 0,00 610594,00 58651572,92

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а

до рішення виконавчого комітету

від 07.11.2022р 

(грн.)

Всього
залишки 

освітньої 

субвенції

залишки  

субвенції 

місцевим 

бюджетам

Перерозподіл 

коштів

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2022р

Всього

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

закупівлю 

засобів 

навчання та 

обладнання 

для 

навчальних 

кабінетів 

початкової 

школи 

(бюджет 

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2022р

Передача 

коштів із 

загального 

фонду бюджету 

до бюджету 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

1021 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти-200000,00 -200000,00 -200000,00

1010 -85000,00 -85000,00 -85000,00

7130 -40000,00 -40000,00 -40000,00

1061 1389406,00 -1389406,00 0,00

6030 160000,00 125000,00 -35000,00 125000,00

9770 інші субвенції з місцевого бюджету 200000,00 200000,00 200000,00

Всього: 35000,00 1389406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1424406,00 0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2022 рік

Тетяна СЛЮСАРЕНКО

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Начальник фінансового відділу



Додаток 5                                                                                                                     

до рішення виконкому від 07.11.2022 №2 "Про внесення 

змін до сільського бюджету на 2022 рік"

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту  

1 2 3

41020100 2919500

99000000000 2919500

41033900 18328600

99000000000 18328600

41053900 3870

14100000000 3870

41053900 600

14100000000 600

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 12000

14100000000 обласний бюджет Миколаївської лбласті 294300

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому

числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи

каліцтва,одержаних при виконанні службових обов'язків та тимчасово окупованій території АР

Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 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 І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

1



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

294300

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 193900

41040500

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального

періоду за комунальні послуги та енергоносії,які споживаються

установами,організаціями,підприємствами,що утримуються за рахунок відповідних

місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

193900

14100000000 12000

41053900 22330

14100000000 22330

41053900 40000

14100000000 40000

Х 21817900

Х 21817900

Х

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

Обласний бюджет Миколаївської області

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги 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)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам

з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Обласний бюджет Миколаївської області

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                        

(грн)

2



0119770 0119770
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання трудового архіву)
61500

145430000000 Братська селищна територіальна громада 61500

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 

територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  

801663

14543000000 Братська селищна територіальна громада 801663

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 

"Братська ЦРЛ")

1478587

14543000000

Братська селищна територіальна громада 1478587

14543000000 Братська селищна територіальна громада

260000

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання відділу у справах сім'ї і молоді)
260000

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 

праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 

"Братський ЦПМСД",заробітна плата медперсоналу,придбання виробів 

мед.призначення

1552938

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1552938

14529000000 Вознесенська міська рада 50000

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр психологічної реабілітації дітей) 50000

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 150000

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської сільської 

територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на забезпечення 

окремих видатків районної ради,спрямованих на виконання їх повноважень)

150000

14528000000 бюджет Арбузинської селищної територіальної громади 52131

0119770 0119770
інші субвенції з місцевого бюджету (центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю)
52131

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12254

3



0119770
інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської СТГ на 

обслуговування системи оповіщення)
12254

9900000000 0119800 Державний бюджет 70000

0119800
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (п'ятий відділ Вознесенського РТЦК та СП)
70000

9900000000 Державний бюджет 20000

0119800
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС)
20000

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12380

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської сільської 

територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на здіснення 

окремих видатків місцевих бюджетів)
12380

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 4521453

загальний фонд 4521453

спеціальний фонд

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

4



грн.

1 2 3 4 5 6 7

1414000000000 Районний бюджет 329660 277 140 52520

1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220 000 220000

Всього: 329660 277 140 52520 220 000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Інші субвенції з місцевого 

бюджету селищної та сільських 

рад 

загального 

фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

Додаток № 5

до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 

закладів 

загального фонду

На утримання закладів 

культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським бюджетом 

Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код

Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 

трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

1



Додаток  7

                       до рішення виконкому Новомар'ївської сільської ради №2

від 07.11.2022р "Про  внесення змін до бюджету на 2022 рік"

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2022-2024 роки 22.12.2021 №5 450773,00 450773,00 9500,00 0,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 450773,00 450773,00

Програма "Питна вода" на 2020 - 2023 роки 18.12.19 №2 139315,00 139315,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

забезпечення діяльності водопровідної мережі 139315,00
139315,00

Програма охорони навколишнього середовища на 2021 - 2025 роки 30.06.2021 №1 9500,00
9500,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 9500,00 9500,00

Сільська програма вуличного освітлення  на 2022-2025 роки 22.12.2021 №7 200210,00 200210,00  

0116030 6030 0620 органцізація благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для вуличного 

освітлення 

200210,00
200210,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 1810,00 1810,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського

піклування,яким випоавнилося 18 років

1810,00
1810,00

Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023  роки 18.12.2020№4 1135159,00 1135159,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1135159,00
1135159,00

" Програма "Здоров'я нації" 18.12.2020 №10 3031525,00 3031525,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
на виплату заробітної плати працівникам ФАПів (ЦПМСД)

1163166,00 1163166,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
видачу безкоштовних рецептів (ЦПМСД)-120000 грн,придб.мед.виробів-30000грн

150000,00 150000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
оплата комунальних послуг ФАПів (ЦПМСД)

239772,00 239772,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ -1321833 грн,продукти харчування-106754 грн,встан.сигнал-50000грн 1478587,00 1478587,00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2021-2023 роки 18.12.2020 №3 1516894,00 1516894,00

0113035 3035 1070
на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 

категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян
130100,00 130100,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 74000,00
74000,00

0113191
3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( 

доп.Афганцям,уч.АТО/ООС)

49500,00
49500,00

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 6000,00 6000,00

0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які

надають соціальні послуги громадянам похилого 

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги

громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не здатні до 

20000,00 20000,00

0113191
3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (доп.дітям загиблих 

учасників АТО)

12000,00
12000,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2022 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд
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усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд

0119770
9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам ( терцентр соц.обслуг.)

утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду-362000 грн, з/пл 

соцпрац.-439663 грн

801663,00
801663,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам відшкодування витрат центру психологічної реабілітації дітей 102131,00 102131,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 260000,00 260000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам виплата заробітної плати працівникам районного архіву
61500,00

61500,00

Місцева цільова програма сприяння територіальній 

обороні на 2022-2026 роки
Місцева цільова програма сприяння територіальній обороні на 2022-2026 роки

16.02.2022 №7 67168,45
56783,35 10385,10

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони придбання необхідних матеріалів для потреб територіальної оборони
67168,45

56783,35 10385,10

Місцева цільова програма сприяння оборонній 

мобілізаційній  готовності на 2021-2025 роки

Місцева цільова програма сприяння оборонній мобілізаційній  готовності на 2021-

2025 роки

30.12.2020 №8 325441,00
325441,00

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

325441,00
325441,00

Всього 6877795,45 6857910,35 19885,10 0,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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