
УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул. Незалежності, 13, смт Рокитне, 34200 тел. (03635) 2-14-70

E-mail : fvrstg@ukr.net Код ЄДРПОУ 44021700

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

територіальної громади на 2022 рік від 23.12.2022 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"
розроблено проєкт рішення селищної ради  «Про внесення змін до бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік».

Відповідно до рішення Березівської сільської ради від 08.12.2022 №904 "Про
внесення змін до сільського бюджету Березівської сільської ради на 2022 рік"
бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади передано міжбюджетний
трансферт у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 12000,0 грн. на
забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсним центром Рокитнівської
селищної ради.

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 2.1 до рішення.

Начальник фінансового відділу Альона КЛУС

mailto:fvrstg@ukr.net

