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

 

до 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 бюджету сільської ОТГ викликано: 

- Зміни в доходній частині 

- перерозподілом коштів в межах кошторисних призначень; 

 

І.  Зміни  в доходній частині бюджету ОТГ: 

   Збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 411.4 тис.грн. 

по кодах: 

Код 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 

411,4 тис.грн. 

 Зменшити доходи загального фонду бюджету на суму 411.4 тис.грн. 

по кодах: 

Код 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата»160,00 тис.грн. 

Код 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування » 55,00 тис. грн.. 

Код 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування»13,00 тис. грн.. 

Код 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості» 45,700 тис. грн.. 

Код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» 90,00 тис. грн. 

Код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»21,00 тис. грн. 

Код 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» 8,050 тис. грн. 

Код 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» 4,650 

тис. грн. 

Код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 14,00 тис. грн. 

ІІ. Перерозподіл  призначень 

Враховуючи аналіз використання бюджетних коштів, клопотання 

відділів сільської ради, звернення керівників закладів пропонується внести 

зміни до кошторисів видатків в межах виділених асигнувань, а саме: 

По загальному фонду: 

по 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 по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 21,158 тис. грн. та 

збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на 30,00 тис. грн.. на придбання токінів, періодичних видань, 

реєстраційних журналів та книг погосподарського обліку. 

по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 

зменшити асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 69,000 тис. грн.. 

та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 15,800 тис.грн. 

по КПКВК 0211010  «Надання дошкільної освіти» зменшити 

асигнування по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 11,00 тис. грн. та 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на 14,918 тис. грн. 05 коп. 

по КПКВК 0213210 «Організація та проведення громадських робіт» 

зменшити асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 28,338 тис. грн.. 

та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 6,235 тис.грн. 

по КПКВК 0217461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити 

асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

9,300 тис. грн.. 

по КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 50,00 тис. грн.. 

збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 50,00 тис. грн. на придбання метало пластикових виробів та 

придбання господарчих матеріалів для прибирання. 

 по КПКВК 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, 

що передаються до комунальної власності» збільшити видатків по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 10,00 тис. грн. на 

придбання матеріалів метало пластикових дверей в приміщеня амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини яка знаходиться за адресою: вул. 

Небесної Сотні, 81,  с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області. 

по КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»  збільшити 

асигнування по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм» на 10,5 тис. грн.. на 

проведення екпертно грошової оцінки землемельних ділянок. 

  по КПКВК 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити 

видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2,700 тис. грн.. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 1,00 тис. грн.. та збільшити по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,700 тис. грн. 

на придбання канцелярських товарів та періодичних видань. 

  по КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити 

асигнування по: КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 10,00 

тис.грн.,КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2,400 тис. грн.. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 2,00 тис. грн.. КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу » на 16,00 тис. грн.. Збільшити асигнування по 



КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,00 тис. грн. 

на придбання будівельних матеріалів для ремонту гримувальної кімнати та 

господарських матеріалів для закладу. 

По спеціальному фонду –79,66605 тис.грн. (із них передача коштів із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 79,66605 тис. 

грн.):  

по 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 по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на 68,058 тис. грн. 85 коп. на придбання 

БФП (принтери) та комп’ютерної техніки. 

по КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» 

зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» на 15,399 тис. грн.80 коп., збільшити видатки по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» на 21,340 тис. 

грн.."Будівництво пандуса до приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с.Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 81, Черкаського району, Черкаської області" 

по КПКВК 0217461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити 

видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» 

на 11,250тис. грн.. на коригування кошторисної документації на об’єкти :        

«Будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська Поляна, 

Черкаський район, Черкаська область (коригування)». «Будівництво проїзної 

частини вулиці Шраменка та вулиці Покровська  в с. Руська Поляна, 

Черкаський район, Черкаська область (коригування)» «Будівництво проїзної 

частини вулиці Майора Петріва в с. Руська Поляна, Черкаський район, 

Черкаська область (коригування)»; 

по КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшити 

асигнування по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на 

суму 18.4 тис. грн. на проведення робіт по проекту «Технічне переоснащення 

електропостачання Будинку культури в с. Руська Поляна» 

Внести зміни в пояснювальну записку до рішення №18-43/VII від 

20.12.2019 року «Про бюджет Руськополянської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» зі змінами від 18.09.2020 року №22-

1/VII в пункт -  … «КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» співфінансування районної програми в сумі 16,161 тис.грн. на 

реєстрацію автомобіля для амбулаторії с. Геронимівка.»… викласти в новій 

редакції  «КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

субвенція КНП «Черкаському районному центру первинної медико-



санітарної допомоги» на пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів та 

засоби реабілітації для осіб з інвалідністю – 16,161 тис. грн..» 

Внести зміни в пояснювальну записку до рішення №18-43/VII від 

20.12.2019 року «Про бюджет Руськополянської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» зі змінами від 18.09.2020 року №27-

8/VII в пункт «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» за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 353,386 тис. 

грн.. із них:  по загальному фонду 345,186 тис. грн..:по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  24,396 тис. грн.. а саме: для 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 (початкова школа) придбання 

гранітних плит для ремонту сходів при вході. По КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» 320,790 тис.грн. з них: 20,790 тис. грн.. на монтаж 

гранітних плит на вході в початковій школі, 300,00 тис. грн. на встановлення 

системи оповіщення про пожежу в ЗЗСО Руськополянської ОТГ.»…  

замінити на … «по загальному фонду 345,186 тис. грн..:по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  24,396 тис. грн.. а саме: для 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 (початкова школа) придбання 

гранітних плит для ремонту сходів при вході. По КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» 320,790 тис.грн. з них: 20,790 тис. грн.. на монтаж 

гранітних плит на вході в початковій школі, 254,9 тис. грн. на встановлення 

системи оповіщення про пожежу в ЗЗСО Руськополянської ОТГ, 18,100 тис. 

грн. на поточний ремонт стін під підвіконнями у Геронимівському ЗЗСО, 

27,00 тис. грн. на ремонт шкільного автобуса»… 

 

Начальник фінансового відділу      Юлія Хряпак 


