
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

2. Мета і шляхи її досягнення

                               -  грн.

А саме:  грн

КВК КПК КЕКВ Назва видатків  Загальні видатки  Спеціальні видатки  ВСЬОГО

Оздоровлення та відпочинок дітей -       650 000,00                                   - -       650 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) (наказ 33, 35) -       200 000,00 -       200 000,00

2730 Інші виплати населенню (наказ 35) -       450 000,00 -       450 000,00

6013 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства         620 000,00                                   -         620 000,00

2610 Поточні трансферти (наказ 30)         620 000,00         620 000,00

Організація благоустрою населених пунктів -       620 000,00                                   - -       620 000,00

2610 Поточні трансферти (наказ 30) -       620 000,00 -       620 000,00
7640 Заходи з енергозбереження            59 760,00                                   -            59 760,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) (наказ 33)            59 760,00            59 760,00
Заходи з територіальної допомоги         590 240,00                                   -         590 240,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання  (наказ 35)         590 240,00         590 240,00
Загальноосвітні навчальні заклади                         -                                     -                         -

2230 Продукти харчування (наказ 32) -       550 000,00 -       550 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) (наказ 32)         550 000,00         550 000,00

Проведення змагань та зборів з олімпійських
видів спорту                         -                                     -                         -

2230 Продукти харчування (наказ 32) -         50 000,00 -         50 000,00

2250 Видатки на відрядження (наказ 32)            50 000,00            50 000,00

Фінансове управління -           3 500,00                                   - -           3 500,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання  (наказ 32) -           3 500,00 -           3 500,00

Реалізація Національної програми
інформатизації ФУ              3 500,00                                   -              3 500,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) (наказ 32)              3 500,00              3 500,00

РАЗОМ                      -                          -                      -

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення потребує виконання фінансової можливості громади шляхом перерозподілу раніше затверджених
кошторисних призначень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 23.03.2023року №  „Про внесення змін до
рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023

рік“

В зв'язку з виробничою необхідністю вносяться зміни до рішення про бюджет Березанської міської територіальної
громади на 2023 рік на предмет затвердження  бюджетних призначень.

Перерозподіл коштів бюджету Березанської міської територіальної громади як таких, що не були враховані при
плануванні бюджету на поточний рік, тобто проведено розподіл та перерозподіл коштів на видатки для їх
ефективного використання.
3. Правові аспекти
Стаття 24 Бюджетного Кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в України“.

Рішення розроблене з урахуванням підвищення рівня життєдіяльності громади, її стратегічного розвитку, залучення
громади до прозорого бюджетування.
6.Регіональний аспект

Керуючись статті 24 Бюджетного Кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
України“, в зв'язку з виробничою необхідністю вносяться зміни до рішення про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2023 рік на предмет затвердження бюджетних призначень, як таких, що не були враховані
при плануванні бюджету на поточний  рік, тобто проведено розподіл та перерозподіл коштів на нижче наведені
Загальна сума  дохідної та видаткової частини бюджету  зміниться  на
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Рішення про зміни до бюджету поширює свою дію на підвищення ефективності виробничої діяльності Березанської
територіальної громади, забезпечує відкритість бюджетних відносин, забезпечує рівень згуртованості в громаді, дає
розуміння подальшій діяльності у виробничій сфері громади.
7.Громадське обговорення
Громадського обговорення не потребує.



8.Прогноз результатів
Прийняття рішення щодо змін показників бюджету сприятиме ефективному виконанню видаткової частини
діяльності Березанської громади.

Начальник фінансового управління                                                                                 Валентина МАТВІЄНКО


