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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення  «Про внесення змін  до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2022 рік»        

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

 

З метою  забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

територіальної оборони, заходів обласної Цільової програми територіальної 

оборони у Миколаївській області на 2022-2016 роки пропонується внесення 

змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік.  

При розгляді запропонованих змін враховано вимоги статті 78 

Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий 

бюджет.  

З огляду на викладене пропонується внесення змін до обласного бюджету 

та прийняття проєкту рішення  "Про внесення змін  до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2022 рік".   

 

2. Цілі та завдання прийняття проєкту рішення. 

 

Затвердження додаткових бюджетних призначень головному 

розпоряднику коштів обласного бюджету за рахунок вільного залишку 

обласного бюджету, який склався на 01 січня 2022 року.  

 

2.1. По видатковій частині обласного бюджету (додаток 1, 2, 3 до проєкту 

рішення) збільшується обсяг призначень облдержадміністрації, як головному 

розпоряднику коштів обласного бюджету, за рахунок вільного залишку 

обласного бюджету на суму  2 000,0 тис гривень, у тому числі загального фонду 

– 700 000 грн, спеціального фонду – 1 300 000 грн,  на виконання заходів 

обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на                      

2022-2016 роки для проведення навчальних зборів, обладнання робочих місць, 

матеріально-технічного забезпечення  підрозділів територіальної оборони. 

 
 

3.  Нормативно-правові підстави для розгляду та прийняття проєкту 

рішення. 

 

При підготовці проєкту рішення обласної ради застосовувався Бюджетний 

кодекс України. 
 

 

4. Обгрунтування очікуваних соціально-економічних та інших наслідків 

реалізації проєкту рішення після його прийняття тощо. 

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2022 рік» дозволить створити сприятливі умови для 



2 

 

  

належної підготовки особового складу частин та підрозділів територіальної 

оборони до виконання завдань за призначенням, забезпечить виконання заходів 

обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 

2022-2016 роки.  
 

5.  Розміщення проєкту рішення  «Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2022 рік». 

 

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2022 рік»  розміщено на сайті облдержадміністрації 

http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/  14 лютого 2022 року. 

 

 

 

Директор департаменту фінансів  

облдержадміністрації                                                          Вадим ІЩЕНКО 
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