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

територіальної громади на 2023 рік від 30.01.2023
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, від 07.11.2022 № 757/2022 "Про продовження строку дії
воєнного стану в Україні", наказом начальника обласної військової адміністрації від
16 січня 2023 року №14 "Про зміни до обласного бюджету Рівненської області на
2023 рік" розроблено проєкт рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік".

Згідно наказу начальника обласної військової адміністрації від 16 січня
2023 року №14 "Про зміни до обласного бюджету Рівненської області на 2023 рік"
затвердити в бюджеті громади субвенцію з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (на оплату праці з нарахуваннями) у
сумі 559400,0 гривень.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації –
начальника обласної військової адміністрації від 05 січня 2023 року №1 "Про
введення в дію рішення ради оборони області" з вільного залишку бюджетних
коштів територіальної громади, що утворився станом на 01 січня 2023 року,
спрямувати 1000000,0 гривень на заходи Програми підготовки територіальної
оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в
Рокитнівській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки (придбання
лісової продукції, цвяхів, плівки, мішків, арматури та інших матеріалів для
облаштування фортифікаційних споруд, оплата послуг ескаватора, придбання
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комплекту обладнання, протестованого спеціалістами  в/ч А7032, для організації
внутрішньо військового телефонного зв’язку).
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