
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

     до проекту  рішення Великодимерської селищної ради від 

22.11.2022 року 

«Про внесення змін до рішення сесії Великодимерської селищної 
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ХХІ–VІІІ «Про бюджет Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 7 

 

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до законів України «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини 5 статті 23, стаття 78 Бюджетного кодексу України» виконком 

Великодимерської селищної ради пропонує: 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

З метою забезпечення бюджетних установ кошторисними призначеннями 

по поточним видаткам відповідно до їх фактичної потреби та виконання інших 

місцевих програм, затверджених рішеннями  Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 року № 5458/5499 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року 

№3704/3745 «Про  бюджет міста Києва на 2022 рік» збільшити доходну та 

видаткову частину загального фонду селищного бюджету на суму 30 000 

000,0грн. 

Перерозподіл коштів між головними розпорядниками по кодам програмної та 

економічної класифікації бюджету. 

3. Правові аспекти 

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4.Фінансово економічне обґрунтування 

Перерозподіл коштів в межах загального обсягу бюджетних призначень. 

Інша субвенція з місцевого бюджету. 

 

5.Прогноз результатів 

Забезпечення кошторисними призначеннями для своєчасного фінансування 

бюджетних установ відповідно до їх фактичної потреби та виконання місцевих 

програм, затверджених рішеннями Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

 

6. Суб’єкт подання проекту рішення 

Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області, начальник Оксана КОСЕНКО 676-03 

 

7.Порівняльна таблиця 
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ДОХОДИ 

 

код Найменування 

згідно з 

Класифікацією 

доходів бюджету 

Передбачено в бюджеті 

на 2022 рік (гривень) 

було зміни стало 

 

10000000 

Податкові 

надходження 

 

209 676 000 

 

0 

 

209 676 000 

20000000 
Неподаткові 

надходження 

 

6 494 000 

 

0 

 

6 494 000 

30000000 
Доходи від операцій 

з капіталом 

 

91 500 

 

0 

 

91 500 

40000000 Офіційні трансферти 
 

104 959 252 

 

+30 000 000 

 

134 959 252,0 

 РАЗОМ ДОХОДІВ 321 220 752 +30 000 000 351 220 752 

 

ВИДАТКИ 

 

№ 

п/п 

Назва 

головного 

розпорядника 

бюджетних коштів 

Передбачено в бюджеті 

на 2022 рік (гривень) 

було зміни стало 

1. Виконавчий комітет 

Великодимерської 

селищної ради 

 

77 066 181,78 

 

+30 000 000 

 

107 066 181,78  

2. Управління освіти, 

культури, молоді і 

спорту 

Великодимерської 

селищної ради 

 

217 913 639,67 

 

- 

 

217 913 639,67 

3. Управління соціального 

захисту населення 

Великодимерської 

селищної ради 

 

24 651 007,20 

 

 

 

24 651 007,20 

4. Служба у справах дітей 

та сім'ї 

 

1 140 000 

 

 

 

1 140 000 
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Великодимерської 

селищної ради 

5. Управління фінансів 

Великодимерської 

селищної ради 

Броварського району 

Київської області 

10 790 432,0  10 790 432,0 

Всього  331 561 260,65 +30 000 000 361 561 260,65 

 

 
ДОХОДИ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

1.Відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 року № 

5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 

грудня 2021 року №3704/3745 «Про  бюджет міста Києва на 2022 рік» 

збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету: 

1.1.по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету»  на суму 30 000 

000,0грн. 
 

 

ВИДАТКИ 

 

 

 

1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 року № 

5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 

грудня 2021 року №3704/3745 «Про  бюджет міста Києва на 2022 рік» 

збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на суму 

30 000 000,0грн: 
 

На відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії росії під 

час бойових дій.  

 

Відповідно до заходів програми «Ліквідація наслідків збройної агресії 

російської федерації  на території  Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2023 роки» 

   

 

Начальник управління                                           О.КОСЕНКО 


