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1. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 
           Доповідач: Слюсаренко Т.П. – начальник фінансового 

відділу.    
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УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

29 червня 2022 року                             № 1                                    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», виконавчий комітет 
сільської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету сільської 
територіальної громади : 

1.1.КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» в сумі 5000 
грн. 
 
2. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету: 

2.1.КПКВК 0113242 « інші видатки у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»  в сумі 5000 грн. 

  3. Додатки № 3,3А,7 до рішення викласти у новій редакції. 
 

   4. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні зміни 
до розпису бюджету. 



   
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Пруднікову О.О. 
 
 
Сільський голова                                                  Тамара ФЕСЬКО 



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 29.06.2022р

(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 
53194188,92 53194188,92 31293236,00 4024000,00 0,00 3189100,00 3035000,00 154100,00 0,00 0,00 3035000,00 56383288,92

0110000
Новомар'ївська сільська рада 

Вознесенського району Миколаївської 
53194188,92 53194188,92 31293236,00 4024000,00 0,00 3189100,00 3035000,00 154100,00 0,00 0,00 3035000,00 56383288,92

0110100 0100 Державне управління 9748698,00 9748698,00 7575368,00 156748,00 11800,00 11800,00 9760498,00

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

9748698,00 9748698,00 7575368,00 156748,00 0,00 11800,00 11800,00 0,00 0,00 9760498,00

0111000 1000 Освіта 35761318,57 35761318,57 22875303,00 3486317,00 122414,90 0,00 122414,90 0,00 0,00 0,00 35883733,47

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6420668,85 6420668,85 3746649,00 828898,00 0,00 122414,90 122414,90 0,00 0,00 6543083,75

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8194877,80 8194877,80 3526975,00 2637507,00 8194877,80

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
1090495,12 1090495,12 3000000,00 3000000,00 3000000,00 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 1205386,00 1205386,00 842565,00 111410,00 1205386,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 354643,00 354643,00 269716,00 6000,00 354643,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

850743,00 850743,00 572849,00 105410,00 850743,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 665298,00 665298,00 0,00 269525,00 683348,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

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

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 525983,00 525983,00 150210,00 35000,00 35000,00 35000,00 544033,00

0117000 7000 Економічна діяльність 666611,00 666611,00 666611,00

0117130 7130 0421 здійснення заходів із землеустрою 40000,00 40000,00 40000,00

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 482224,35 482224,35 0,00 0,00 47,00 9500,00 0,00 19885,10 0,00 0,00 0,00 179500,00

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 126783,35 126783,35 10385,10 10385,10 137168,45

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
255441,00 255441,00 123441,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
9500,00 9500,00 9500,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 4231453,00 4231453,00 4231453,00



0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 4231453,00 4231453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4231453,00

3700000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1156200,00 1056200,00 835800,00 1156200,00

3710000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1056200,00 1056200,00 835800,00 1056200,00

3710100 100 Державне управління 1056200,00 1056200,00 835800,00 1056200,00

3710160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

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

х громадах

1056200,00 1056200,00 835800,00 1056200,00

3718000 8000 Інша діяльність 100000,00 100000,00

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

X X X 54350388,92 54250388,92 32129036,00 4024000,00 0,00 3189100,00 3035000,00 154100,00 0,00 0,00 3035000,00 57539488,92

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а

до рішення виконавчого комітету

від 29.06.2022р 

(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

6030 організація благоустрою населених пунктів -5000,00 -5000,00 -5000,00

3242
інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

5000,00

5000,00

5000,00

Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2022 рік

Тетяна СЛЮСАРЕНКО

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Начальник фінансового відділу

Загальний фонд Спеціальний фонд



Додаток  7

                       до рішення виконкому Новомар'ївської сільської ради №1

від 29.06.2022р "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 360773,00 325773,00 44500,00 35000,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 360773,00 325773,00 35000,00 35000,00

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 1258600,00 1258600,00

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

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1258600,00
1258600,00

" Програма "Здоров'я нації" 18.12.2020 №10 2881525,00 2881525,00

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

1013166,00 1013166,00

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 1466894,00 1466894,00

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

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 2022 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму
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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

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

утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду-312000 грн, з/пл 

соцпрац.-439663 грн

751663,00
751663,00

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 137168,45
126783,35 10385,10

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони придбання необхідних матеріалів для потреб територіальної оборони
137168,45

126783,35 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 255441,00
255441,00

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

255441,00
255441,00

Всього 6711236,45 6656351,35 54885,10 35000,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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