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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної

територіальної громади на 2022 рік від 25.11.2022 року
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве

самоврядування в Україні", Законом України "Про правовий режим воєнного стану",
Законами України від 03 березня 2022 року №2118-IX "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо
особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану", від
15 березня 2022 року №2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного
стану", від  15 березня 2022 року №2134-IX "Про внесення змін до розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших
законодавчих актів України", від 09 липня 2022 року №2390-IX "Про внесення змін
до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України
щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності
прийняття рішень", Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022
"Про введення воєнного стану в Україні", від 14 березня 2022 року №133/2022, від
08 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року №341/2022, від 12 серпня
2022 року № 573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні",
рішенням виконавчого комітету селищної ради від 14 листопада 2022 року №639
«Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіалдьної громади на
2022 рік», погодженого з постійною комісією селищної ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту
населення та регуляторної політики (Протокол комісії від 14 листопада 2022 року),
іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань розроблено проєкт
рішення селищної ради  «Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної
територіальної громади на 2022 рік».

Станом на 01.11.2022 бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади
по загальному фонду виконано на 101,2%, сума понадпланових надходжень
становить 1278181,82 гривень. Відповідно до пункту 22 розділу VI Бюджетного
Кодексу України розподілено понадпланові надходження бюджету громади у сумі
1020000,0 гривень, а саме:

головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту
Рокитнівської селищної ради:

на співфінансування придбання шкільного автобусу в Томашгородський ліцей
№1 Рокитнівської селищної ради Рівненської області – 620000,0 грн.;

головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту, охорони
здоров'я та у справах дітей Рокитнівської селищної ради:
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на реалізацію заходів Програми розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради на 2021-2023 роки
(оплата енергоносіїв) – 200000,0 гривень;

на реалізацію заходів Програми фінансової підтримки та розвитку КНП
«Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2022 рік (оплата
енергоносіїв) – 200000,0 гривень.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України зменшено резервний
фонд бюджету територіальної громади на 100000,0 грн. та установлено у сумі
361953,0 грн.

Кошти, що перерозподіляються за рахунок резервного фонду спрямовано
головному розпоряднику коштів – Рокитнівській селищній раді на реалізацію
заходів Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до
участі в русі національного спротиву в Рокитнівській селищній територіальній
громаді на 2022-2024 роки (на придбання палива для забезпечення довезення
особового складу Добровольчого формування Рокитнівської селищної
територіальної громади №1 до об’єктів, що підлягають охороні та обороні на час дії
воєнного стану).

Відповідно до ст. 72, 1032 Бюджетного кодексу України, спрямувати залишок
коштів освітньої субвенції, який утворився на початок бюджетного періоду у сумі
36138,67 гривень на поточний ремонт теплотраси Рокитнівського ліцею №1.

Відповідно до ст.78 БКУ, враховуючи звернення головних розпорядників
коштів бюджету громади, здійснено перерозподіл бюджетних призначень за
типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
та кодами економічної класифікації видатків в межах загального обсягу бюджету
громади на 2022 рік згідно додатку 3.1 до рішення.

Також, за рахунок перерозподілу видаткової частини бюджету громади
внесено зміни до міжбюджетних трансфертів передбачених обласному бюджету, а
саме:

зменшити:
інші субвенції з місцевого бюджету (на співфінансування проєкту

«Капітальний ремонт будівлі школи по вул. Горького, 32, в смт Рокитне, Рівненської
області (ремонт приміщень їдальні)» (в т.ч. виготовлення проектної документації)) в
сумі 730000,0 гривень;

збільшити:
інші субвенції з місцевого бюджету (на співфінансування придбання

шкільного автобусу в Томашгородський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради
Рівненської області ) у сумі 730000,0 гривень;

інші субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету (на
співфінансування придбання та розміщення в укриттях закладів освіти в умовах
воєнного стану комплектів обладнання з програмним забезпеченням для організації
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання з метою
захисту життя учасників освітнього процесу) у сумі 200000,0 гривень.

Начальник фінансового відділу Альона КЛУС


