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

 

до проекту рішення Руськополянської сільської ради «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 № 3-41/VIІ «Про бюджет 

Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік». 

      Винесення  на розгляд на сесії  сільської ради проекту рішення про 

внесення змін до бюджету сільської ТГ викликано: 

- Затвердження розпоряджень; 

- розподілом додаткового фінансового ресурсу бюджету; 

- змінами в частині міжбюджетних трансфертів. 

          І. Затвердити розпорядження в міжсесійний період: 
1. Розпорядження сільського голови №04 від 18.02.2021 року. 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини1 статті 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №18 «Про 

затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу 

видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами та 

доповненнями), рішення сільської ради від 24.12.2020 року №3-41/VIII «Про 

бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік», за 

поданням відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, з метою 

забезпечення фінансування невідкладних видатків зробити перерозподіл 

видатків загального фонду за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів», зменшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  (лютий) на 70,00 тис. грн. та збільшити по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 70,0 тис. грн.. 

 

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

19072,277 тис.грн. (в тому числі: 8493693,95 грн.. вільний залишок коштів місцевого 

бюджету, 160120,93 грн. - залишок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, 19136,68 грн. - 

залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 

9595292,42 грн. залишок коштів освітньої субвенції, 176168,85грн. – залишок коштів 

екологічного податку, який склався  станом на   1 січня 2021 року) розподілений таким 

чином:  

По загальному фонду (5385,014 тис.грн.):  

по 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» збільшити видатки  в сумі 30 тис. грн на придбання 

гастроємностей, посуду, підносів для подачі страв та посуду для їдальні 

Руськополянської ЗЗСО №1 

по 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим 

які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги» в 

сумі – 267,000 тис.грн. компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги розраховуються відповідно за соціальні послуги, які 



надаються інвалідам І  групи, громадянам      похилого      віку,      які      за     

висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного 

стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи, 

дітям-інвалідам, інвалідам ІІІ групи,  хворим,    які   за   висновком лікарсько-

консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і  

не  здатні до самообслуговування. 

- на виконання програми «Підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки.» 

по КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» збільшити видатки  на 4904,914 тис. грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  а саме: по 

КГ «Поляна» - 3904,914 тис. грн. з них:  1731,489 тис. грн. на погашення 

різниці в тарифах (в т.ч. погашення заборгованості за ремонт водогонів, 

аналіз води, ремонт насосів, запчастини до техніки) та 2173,425 тис. грн. на 

благоустрій (ЗП робітників по благоустрою, на очищення снігу, придбання та 

встановлення ламп вуличного освітлення на 3 села, придбання 

протиожеледної суміші, прибирання зупинок, придбання інвентарю для 

прибирання). 

КП «Господар 2017» 500,00 тис. грн.: з них 450,00 тис. грн. на ремонт 

амбулаторій, 50,00 тис. грн. на оплату енергоносіїв. 

КГ «Геронимівка» 500,00 тис. грн. на благоустрій с. Геронимівка (ЗП 

робітників по благоустрою, на очищення снігу, придбання протиожеледної 

суміші, прибирання зупинок, придбання інвентарю для прибирання). 

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити 

видатки на 178,100тис. грн.. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» а саме:  

- Субвенція на оплату послуг Інклюзивно-ресурсному центру 

(Червонослобідська ТГ) 18,1 тис.грн; 

- Субвенція Червонослобідській ТГ (ЦРЛ) 160,00 тис. грн. на оплату 

енергоносіїв за рахунок залишку дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету; 

КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 

виконання програми «Призовна дільниця» на 2021-2024 роки по КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

збільшити видатки на 5,00тис. грн.. 

По спеціальному фонду (100,2 тис. грн.) 

КПКВК 0217330  «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» 

збільшити видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об'єктів» 30,00 тис. грн. на виготовлення проектно кошторисної 

документації та проходження експертизи по об’єктах: «Будівництво мереж 

вуличного освітлення спортивного майданчика по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області» та 

«Будівництво вуличного освітлення від ТП-775 по вул. Богуна в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області» 



по КЕКВ 3142«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 97,7 тис. 

грн. на виготовлення проектно кошторисної документації та проходження 

експертизи по об’єктах: «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-

353 (Л-6), ТП -342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та вул. Лісна в с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області», «Реконструкція 

мереж вуличного освітлення від ТП-152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) 

по вул. Садова, вул. Березнева та вул. Симиренка в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області», «Реконструкція мереж вуличного 

освітлення від ТП-126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 (Л-1) по вул. 

М.Грушевського та вул. Молодіжна в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області», «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-872 

(Л-1) по вул. Пальохи в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області», «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-873 (Л-1, Л-2), 

по вул. Павла Чубинського та вул. Франка в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області», «Реконструкція з добудовою будинку сільської 

ради с. Руська Поляна по вул. Шевченка,67 Черкаського р-ну Черкаської 

обл.» 

КПКВК 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї» збільшити асигнування по КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» на 2,5 тис. грн. на проведення експертно – грошової 

оцінки земельних ділянок. 

 

IІІ. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно з листа №342/09-06 від 22.02.2021 про зміни до помісячного розпису 

асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік збільшити доходи 

бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  

по КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збільшити видатки 

загального фонду на суму 34,024 тис. грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

забезпечення оплати тренера по футболу, який працює на території 

Степанківської сільської ТГ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Начальник фінансового управління     Юлія ХРЯПАК 


