
П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А 

до проєкту рішення Руськополянської сільської ради «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 20.12. 2019 № 18-43/VIІ «Про бюджет 

Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

      Внесення  на розгляд на сесії  сільської ради проекту рішення про внесення 

змін до місцевого бюджету викликано: 

- зміни в доходній частині загального та спеціального фондів; 

- розподілом додаткового фінансового ресурсу бюджету; 

- перерозподілом коштів в межах кошторисних призначень; 

І.  Зміни  в доходній частині бюджету ОТГ: 
1) збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 1 471,385 

тис.грн. по кодах:  

13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)» - на суму 850,000 тис. 

грн.. 

14021900 «Пальне» на суму 150,000 тис. грн.. 

14031900 «Пальне» на суму 150,000 тис. грн.. 

41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» - на суму 36,458 тис. грн. 

410514000 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 274,177 тис.грн 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - на суму 11,00 тис.грн. 

2) зменшити доходи загального фонду бюджету на суму 0,250 тис. грн. по 

кодах: 

18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму 0,2 тис. грн  

18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму  0,05 

тис. грн.. 

3) збільшити доходи спеціального фонду бюджету на суму 1580,600 

тис.грн. по кодах:  

41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів» - на суму 1 580,600 тис.грн. 

                     ІІ. Розподіл додаткового фінансового ресурсу 
Додатковий фінансовий ресурс місцевого бюджету у сумі                            

7 229,403 тис.грн. (в тому числі: 4 216,418 тис.грн. залишок коштів освітньої 

субвенції, який склався  станом на   1 січня 2020 року) розподілений таким 

чином:  

По загальному фонду: 

1. Заклади загальної середньої освіти: 

- КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 24,215 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 5,327 тис.грн., на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

педагогічним працівникам, що надають корекційні послуги  за рахунок 



субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 212,296 тис.грн. за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, із них 77,553 тис.грн. на закупівлю 

засобів навчання та обладнання(крім комп’ютерного) та 134,743 тис.грн. на 

закупівлю сучасних меблів. 

108,00 тис. грн. на придбання дизпалива для Шкільного автобуса, матеріалів для 

проведення поточного ремонту в закладах освіти. 

2. Соціальний захист та соціальне забезпечення -  11,00 тис. грн., із них: 

- КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 11,00 тис. грн. на виплату 

матеріальної допомоги за рахунок субвенції згідно рішення сесії Черкаської 

районної ради від 04.05.2020р. №44-1/VІІ. 

3. Житлово-комунальне господарство: 

- на виконання програми «Підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2019-2020 роки.» КПКВК 0216020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» 150,00 тис. грн. фінансова підтримка комунальних підприємств 

а саме : КГ «Поляна» - 40,00 тис. грн. фінансова підтримка на ремонт водогону 

по вул. Шраменка с.Руська Поляна та вул. Шкільна с. Геронимівка. 

КП «Господар 2017» - 110,00 тис. грн.. фінансова підтримка для проведення 

ремонтних робіт в приміщенні та центрального входу дільничної лікарні в с. 

Руська Поляна, придбання шин для автомобіля. 

- КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 138,843 тис. 

грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1,060 тис. грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 0,233 тис.грн., на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам…. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 101,000тис.грн. на 

утримання в належному стані благоустрою ОТГ (придбання електролічильників, 

гранітних плит) , КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 36,550 тис. 

грн.. виконання художніх робіт, видалення та коронація дерев по вул. 

Шраменка, Небесної Сотні,ж В.Чорновола, Незалежності. 

- КПКВК 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що 

передаються до комунальної власності» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 11,30 тис. грн.. на проведення основної інвентаризації та 

виготовлення технічного паспорту на громадський будинок з господарськими 

будівлями та спорудами, що розташований за адресою: с. Руська Поляна, 

вул.Небесної Сотні №81. 

- КПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 5,00 тис.грн. на 

поховання одиноких громадян ОТГ. 



4.Здійснення заходів із землеустрою – 49,500 тис. грн., а саме: 

- КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 49,500тис. грн.  на проведення інвентаризації 

земельної ділянки с. Геронимівка (доміки). 

5. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство - 200,00 

тис. грн., а саме: 

- КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 200,00 тис. грн. на проведення поточного ремонту 

по вулицях с.Руська Поляна та с. Геронимівка. 

6. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру  

- КПКВК 0218130 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» - КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 11,000 тис. грн. для 

забезпечення діяльності комунальної організації "Місцева пожежна охорона" 

Руськополянської сільської ради. 

7. Міжбюджетні трансферти – 10,00 тис. грн.. 

-  КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» 10,000 тис. грн. на 

виконання програми «Про проведення військово-лікарської експертизи з метою 

визначення ступеня придатності до військової служби в Руськополянській ОТГ 

на 2020-2021 роки. 

По спеціальному фонду – 6 787,655 тис.грн. (із них передача коштів із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 6 787,655 тис. грн.):  

1. Сільська рада  

КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

- 30,00 тис. грн. додатково на придбання автомобіля 

 2. Заклади загальної середньої освіти – 4 499,655 тис. грн.. 

- КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

а саме: 

- 6,916 тис.грн. на придбання обладнання для інклюзивних класів; 

- 61,881 тис. грн.. на закупівлю комп’ютерного обладнання за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

- 50,000 тис. грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання 

співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 4380,858 тис.грн., а саме:   



- 164,440 тис. грн. співфінансування на виконання робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням зовнішньої частини 

фасаду Руськополянського ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця 

Небесної Сотні №4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області»;  

На виконання робіт по об’єктах за рахунок залишку освітньої субвенції що 

склався на 01.01.2020 року 4 216,418 тис. грн.: 

-  1 000, 00 тис.грн. «Капітальний ремонт приміщення їдальні  та 

харчоблоку Руськополянського ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця 

Небесної Сотні №4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області»;  

- 1 000, 000 тис. грн. «Капітальний ремонт зовнішнє утеплення приміщення 

їдальні  Руськополянського ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця 

Небесної Сотні №4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області»,  

- 1 424,111 тис. грн. «Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням 

зовнішньої частини фасаду Руськополянського ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів за 

адресою: вулиця Старшини Єпіфанова №1/2, с. Руська Поляна, 

Черкаського району Черкаської області»;  

- 34,640 тис. грн. «Капільний ремонт фасаду  в Руськополянському ЗЗСО І-

ІІІ ступенів №2, який знаходиться за адресою: вулиця Старшини 

Єпіфанова №1/2, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області», (завершення робіт) 

- 300,000 тис. грн. «Капільний ремонт заміна вікон та дверей в у 

Геронимівському закладі загальной середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради за адресою: с.Геронимівка, 

вул.Вернигори,25  Черкаського району, Черкаської області». 

- 457,667 тис. грн.  «Капітальний ремонт приміщення з облаштуванням 

туалетної кімнати ЗЗСО №1 (початнкова школа інв.№ 10110151), що 

знаходиться за адресою с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні 4, 

Черкаського району,  Черкаської області»  

3. Охорона навколишнього природного  

КПКВК 0218312 «Утилізація відходів» - 2 258,000 тис. грн. а саме на: 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

на будівництво, розширення та реконструкцію споруд, придбання та 

впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських 

і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, 

кубових залишків (придбання машин для збору, транспортування, складування 

побутових відходів, сміттєвоза), із них: 1580,600 тис. грн.. згідно рішення сесії 

Черкаської обласної ради від 12.03.2020р. №36-52/VІІ та 677,400 тис. грн.. 

співфінансування (з них 221,667 тис. грн.. з перевиконання доходної частини 

бюджету та 455,733 тис. грн.. за рахунок зменшення асигнувань по КПКВК 

0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів». 

 

      



  ІІІ. Перерозподіл  призначень 
    У зв’язку з необхідністю перерозподілу коштів в межах загального та 

спеціального фонду для недопущення кредиторської заборгованості 

пропонується внести зміни в кошториси  видатків в межах виділених 

асигнувань, а саме: 

1) По загальному фонду: 

1. Сільська рада  

КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

Зменшити асигнування по:  

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 25,00 тис. грн.. 

Збільшити асигнування по: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7,00 тис. грн.. на 

придбання будівельних матеріалів для ремонту огорожі навколо сільської ради 

с. Руська Поляна. 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 1,00 тис.грн. 

2.  Дошкільна освіта  

КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти»  

Зменшити асигнування по:  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 120,00 тис. грн.. 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 40,00 тис.грн. 

Збільшити асигнування по: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 90,00 тис. грн.. на 

придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту, пірометрів, 

антисептиків та медичних масок. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 25,00 тис. грн. на проходження 

медогляду працівників. 

3. Заклади загальної середньої освіти –  

- КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

Зменшити асигнування по:  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 70,00 тис. грн.. 

Збільшити асигнування по: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 70,00 тис. 

грн.. з них : 43,00 тис. грн. співфінансування на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

27,00 тис. грн.. на придбання запчастин для  автобуса, прожекторів для 

спортзалу Геронимівського ЗЗСО;  

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 32,00 тис. грн. на 

проходження медогляду працівників. 

- КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» 30,00 тис.грн. на топогеодезичне 

знімання та детальний план території Геронимівського ЗЗСО. 

4.Житлово-комунальне господарство: 

КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 



Зменшити асигнування по:  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 40,00 тис. грн. 

 

5. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство  

Збільшити асигнування по: 

- КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 40,00 тис. грн. на проведення 

грейдерування доріг без твердого покриття по вулицях с.Руська Поляна та с. 

Геронимівка. 

2) По спеціальному фонду: 

1. Сільська рада  

КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

Збільшити асигнування по: 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

- 34.987 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки. 

2. Будівництво та регіональний розвиток 

КПКВК 0217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» 

Зменшити асигнування по:  

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 34.987тис. 

грн.. 

 

 

 Сільський голова      О.Г.Гриценко 

 


