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Пояснювальна записка до  

звіту про виконання бюджету  

Руськополянської сільської  

об’єднаної територіальної  

громади за 2020 рік  

1. Загальна характеристика виконання бюджету 

Загальний обсяг бюджету об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.20201 року склав 95 486.256тис. грн., з них між бюджетні трансферти 

46 972.072 тис. грн., доходи загального фонду 46 891.239 - тис. грн., доходи 

спеціального фонду  - 1 622.854 тис. грн.  

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

проведені в сумі 89 412,432 тис. грн. рівень виконання  до річного плану (зі 

змінами) становить 93,63  відсотків.   

Видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 

за звітний період  становлять 71 934.505 тис. гривень, виконання до річного 

плану (зі змінами) становить 83,7 відсотків.   

Видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади за 2020 рік становлять 17 477,928 тис. грн., виконання до річного 

плану (зі змінами) становить 90,78 відсотки.  

Дохідна частина бюджету по загальному фонду виконана на 103,33%, 

видаткова частина – 83,7%. 

Основним наповненням дохідної частини бюджету є податкові 

надходження від підприємств, які становлять – 46 622,604 тис. грн. або 106,9%. 

З них податок та збір на доходи фізичних осіб складає – 21 290,747 тис. 

грн.(106,73% до уточненого річного плану на 2020 рік), рентна плата за 

використання інших природних ресурсів – 4 051,203 тис. грн. ( 104,32% до 

уточненого річного плану на 2020 рік), внутрішні податки на товари та 

послуги 7 803,361тис. грн. (112,64% до уточненого річного плану на 2020 рік), 

місцеві податки – 13 470,166 тис. грн. (104,8% до уточненого річного плану на 

2020 рік), єдиний податок 7 562,134 тис. грн. (102,24% до уточненого річного 

плану на 2020 рік). 

Основні платники:  

КНП «ЧОПТД Черкаської обласної ради» 4 444,508 тис. грн., ДП 

Черкаське лісове господарство – 6457,270  тис.грн.., СТОВ Зоря – 3272,407 

тис.грн., Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради – 4057,407 

тис.грн., КП Черкаська служба чистоти – 1643,526 тис. грн., КзОПС «Руська 
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Поляна» ЧОР – 1012,140 тис.грн., ПрАТ «Руськополянський меблевий 

комбінат» - 1095,353 тис.грн. 

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 

2020 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати 

заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті 

бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення 

інших виплат соціального спрямування. За минулий рік із загального фонду 

місцевих бюджетів області на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 

48 384,896 тис. грн. Станом на 1 січня 2021 року прострочена кредиторська 

заборгованість за вказаною статтею витрат відсутня. 

2. Показники економічного розвитку регіону 

На території громади найбільш розвиненим було і залишається сільське 

господарство, що є економічною основою розвитку громади. Основними 

напрямками розвитку аграрного комплексу є вирощування зернових і 

технічних культур, виробництва та застосування біологічних препаратів 

захисту рослин  Найбільшими представниками аграрного сектору, що 

здійснюють свою діяльність на території громади є:  

СТОВ «ЗОРЯ» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур).  

ПП «Україна –Агро» (вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур). 

 ПрАТ НВО «Прогрес» (надає послуги в тваринництві),  

ФГ «Лідер Сміла» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур),  

ФГ Лань Борисенко(вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур).  

ПП «Флагман Фіш» (Прісноводне рибальство) 

ТОВ «Інкубаторно – птахівниче підприємство» (Розведення свійської 

птиці)  

СТОВ" Продовольчий Альянс" (Розведення свійської птиці, 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 

бульбоплодів, розведення інших тварин) та ін.. 

За 2020 рік до бюджету Руськополянської громади від підприємств даної 

галузі надійшло 6 658,443 тис. грн податків та зборів. 

Досить активно на території Руськополянської ОТГ розвивається 

промисловість, сфера торгівлі та послуг. Найбільшими промисловими 

підприємствами є: 

ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 

(Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі) 

ТОВ ПАТЛАНЬ, ПП ПМ-ПЛЮС (Виробництво меблів для офісів і 

підприємств торгівлі) 



ТОВ "ЧЕРКАСИБІОЗАХИСТ-ОРГАНІК" ( Оптова торгівля хімічними 

продуктами, відтворення рослин, оброблення насіння для відтворення, 

виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції, оптова торгівля 

зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин) 

ТОВ КОМПАНIЯ ТРАНСКО (допоміжна діяльність у сфері транспорту) 

ТОВ "ХЛІБНИЙ ДІМ- УКРАЇНА" (торгівля м'ясом і м'ясними 

продуктами) 

Основною метою  економічного і соціального розвитку сільської 

територіальної громади є створення умов для повноцінного функціонування 

громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення  якості життя 

населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого 

зростання стандартів та показників економічного розвитку. Головним 

завданням розвитку громади на 2020 рік є забезпечення стабілізації економіки 

та зростання добробуту і підвищення якості життя населення на базі 

інвестиційної складової, що є передумовою для розв’язання соціально-

економічних проблем та позитивних зрушень в економіці. 

3. Доходи 

Дохідна частина бюджету  Руськополянської сільської ОТГ загального 

фонду без урахування трансфертів визначена відповідно до норм 

законодавства щодо порядку складання Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів, Бюджетним кодексом України, та на підставі 

опрацьованих прогнозних показників економічного та соціального розвитку 

на 2020 рік та їх виконанням у 2019 році . 

Виконання дохідної частини бюджету Руськополянської сільської ОТГ 

по загальному фонду без урахування трансфертів становить 106,99 %. При 

плані – 79 575 777  грн., фактично надійшло – 92 224 071  грн. 54 коп., 

перевиконання – 2 975 409  грн. 54 коп. в т.ч.: 

  податкові надходження – 106,9 % (план – 40 621 000 грн., фактично – 

46 622 603 грн.84 коп.) 

 неподаткові – 126,01 % (план – 197 200 грн., фактично – 268 725 грн. 62 

коп. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом формування є податок на доходи 

фізичних осіб  (ККД 11010000). За 2020 рік  надійшло податку 21 290,747 тис. 

грн., або 106,73% плану. Перевиконання складає 1341,747 тис. грн. 

1101000 Податок та збір на доходи фізичних осіб – 106,73% в т.ч.: 

 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати  – 106,86% (план – 18 203,00тис. грн.., фактично – 19 451,426 

тис.  грн., перевиконання – 1 248,426 тис.грн.). 

 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата– 105,04% (план – 1 475,00 тис. грн.., фактично – 1549,306 тис. грн., 

перевиконання – 74,306 тис. грн..). 

 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування – 107,02% (план – 271,00 



тис. грн.., фактично – 290,016 тис. грн., перевиконання – 19,016 

тис. грн..) 

11020000 Податок на прибуток підприємств 

 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності фактично надійшло 7,126 тис. грн. 

1301000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 

103,95% в т.ч.: 

 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  

– 120,8% (план – 122,00 тис. грн.., фактично – 147,380 тис.  грн., 

перевиконання – 25,380 тис.грн.). 

 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) – 103,41% (план – 3761,40 тис. грн.., фактично надійшло 

– 3889,581 тис. грн.). Найбільші платники: ДП Черкаське лісове 

господарство – 3798,607 тис. грн. 

13030000 Рентна плата за користування надрами 

 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення фактично надійшло 14,242 тис. 

грн. 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги – 112,64% в.т.ч. 

 14021900 Пальне – 118,13% (план – 1322,000 тис. грн.., фактично – 

1561,735 тис.  грн., перевиконання складає 239,735 тис. грн.). 

 14031900 Пальне – 108,71% (план – 5020,00 тис. грн.., фактично – 

5457,221 тис.  грн., перевиконання – 437,221 тис.грн.). 

 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 133,86% (план – 586,00 

тис.грн.., факт – 784,404 тис.грн., перевиконання – 198,404 тис.грн.). 

Найбільші платники: ПП "Укркапіталінвест-С" (160,355 тис.грн.), ТОВ 

НЕОН АЗС (125,154 тис. грн.), ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (91,871 

тис. грн.) та ін.. 

18010000 Податок на майно – 104,8% в т.ч.: 

 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості – 123,08% (план – 54,00 тис. грн..,  факт – 66,465 тис. грн.. 

перевиконання – 12,465 тис. грн..). найбільший платник: ТОВ 

Молодіжне – 66,465 тис. грн. 

 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості – 107,91% (план – 221,832 тис. грн..,  факт – 239,378 тис. 

грн.. перевиконання – 17,546 тис. грн..). 

 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 100,01%.. (план – 170,840 тис. грн..,  факт – 170,849 

тис. грн.. перевиконання – 0,09 тис. грн..) Найбільші платники: ФОП 

Калафіцький Р.С. – 64,264 тис. грн., Бойко Т. Д. – 20,777 тис. грн., 

Гапоненко Л.М. – 18,758 тис. грн. та ін. 



 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 121,43 % (план – 1180,428 тис. грн.., факт – 1433,386 

тис.грн., перевиконання – 252,958 тис. грн..). Платники: Черкаська 

Облспоживспілка – 464,357 тис. грн.., ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК"- 

286,443 тис. грн.., СТОВ "Зоря" – 99,518 тис. грн., Славутич Плаза – 

88,332 тис. грн.., ТОВ «Аграріан фуд Технолоджиз Продакшин» - 77,845 

тис. грн., ПП Алміна-М- 64,979 тис. грн. та ін..  

 18010500 Земельний податок з юридичних осіб – 101,99% .(план – 

1250,00  грн., факт – 1274,903 тис. грн., перевиконання – 24,903 

тис. грн..) Основні платники: Черкасиводоканал КП – 319,170 тис. грн., 

ПрАТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ – 308,550 

тис.грн..,  ДП ЧЕРКАСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО – 262,495 тис. 

грн. та ін.. 

 18010600 Орендна плата з юридичних осіб – 105,54%. (план – 1900,00 

тис.грн.., факт – 2005,341 тис. грн.., перевиконання – 105,341 тис. грн..). 

Основні платники: СТОВ "Зоря" – 310,789 тис. грн.., ТОВ "УКОН" – 

235,006 тис. грн.., ПАТ "НВО "Прогрес" – 138,290 тис.грн., ТОВ ТIСА-

IНВЕСТБУД-2007 – 188,201 тис.грн.., АПРАТ "УКРАЇНА"- 92,568 

тис.грн.. та ін. 

 18010700 Земельний податок з фізичних осіб –  108,00% (план – 400,00 

тис.грн. фактично надійшло – 432,012 тис.грн., перевиконання – 32,012 

тис.грн. 

 18010900 Орендна плата з фізичних осіб – 102,04% (план – 280,00  грн.., 

факт – 285,698  грн.., перевиконання – 5,698 тис.грн. 

18050000 Єдиний податок – 102,24 % в т.ч.:  

 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 100,25% (план – 

249,900 тис.грн.., факт – 250,518  тис.грн., перевиконання 0,618 

тис. грн..). Платники: ПП ФЛАГМАН ФIШ – 105,669 тис.грн.., ТОВ 

«Інкубаторно-птахівниче підприємство»- 74,160 тис.грн.., ТОВ 

ПАТЛАНЬ – 24,670 тис.грн. 

 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 102,28% (план – 6346,8 

тис.грн.., факт – 6491,662 тис.грн.., перевиконання – 144,862 тис.грн.).  

 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків – 102,49% (план – 800,00 тис. грн., факт – 819,953 тис. грн., 

перевиконання – 19,953 тис. грн.). Основні платники: СТОВ "Зоря"- 

523,054  тис.грн.., ПрАТ НВО "Прогрес"- 105,175  тис.грн., ПП 

"Україна-Агро"» - 119,171 тис. грн., ФГ "ЛІДЕР СМІЛА"- 19,366 

тис.грн.. та ін..  

Неподаткові надходження  

Планові показники неподаткових платежів за 2020 рік становили 

213,250 тис.грн. За 2020 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 

268,726 тис. грн., що становить 126,01% до плану на 2020 рік. Основні 

неподаткові надходження забезпечили: 

 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції – 100% (план – 6,950 

тис. грн.., факт – 6,950 тис.грн.) 



 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг – 108,87 %. 

(план – 7,350 тис.грн.., факт – 8,002 тис.грн., перевиконання – 0,652 

тис.грн..). Надано більше послуг. 

 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень – 109,99 %. (план – 156,00 тис.грн.., 

факт – 171,590 тис.грн., перевиконання – 15,590 тис.грн.). Надано 

більше послуг. 

 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності фактично надійшло 3,383 тис. грн. 

 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування – 106,56% (план – 0,15 тис.грн.., факт – 0,16 

тис.грн., перевиконання – 0,01 тис.грн..). 

 24060300 Інші надходження – 172,85% (план – 19,00 тис.грн.., факт – 

32,841 тис.грн., перевиконання – 13,841 тис.грн..). 

 24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів   надійшло 

5,00 тис. грн. 

Обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету Руськополянської 

сільської ОТГ на 2020 рік формувався відповідно до с. 691 Бюджетного 

кодексу України.  

Доходи по спеціальному фонду виконані на 86,27% (план – 3 781,517 

тис.грн., фактично надійшло – 3262,185 тис.грн., недоотримано – 519,332 

тис.грн.) в т.ч.: 

 19010000 Екологічний податок – 105,32% (план – 421,400 тис.грн.., 

надійшло – 443,813 тис. грн., перевиконання – 22,413 тис.грн.) в т.ч.: 

 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» - 107,50% 

(план – 56,400 тис. грн., надійшло – 60,627 тис. грн.., перевиконано – 

4,227 тис. грн.)  

 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів вторинної сировини» - 104,98%  (план – 365,00 тис. грн., 

надійшло – 383,185 тис. грн., перевиконання – 18,185 тис. грн.  

Неподаткові надходження 

 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 86,833 тис. 

грн. 

 24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності – 41,769 тис. грн. 

 24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту  - 10,077 тис. грн. 

 25000000 Власні надходження бюджетних установ – 55,58%  (план – 

166,117  грн., надійшло – 926,101 тис.грн., недовиконання – 740,015 

тис.грн.) в т.ч.: 

 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування дітей) 



– 40,98% (план –1 659,817 тис. грн., фактично надійшло – 680,170 

тис.грн.) невиконання в зв’язку з карантином; 

 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ – 53,69% (план 

6,300 тис. грн.., надійшло – 3,383 тис. грн.). 

 25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло 1,351 

тис. грн. 

 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ надійшло – 241,198 тис. грн. в т.ч.:  

-  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки надійшло 241,198 

тис. грн. (благодійна допомога від батьків учнів ЗЗСО та 

вихованців ЗДО  у вигляді продуктів харчування). 

 31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

надійшло 2 гривні 16 копійок. 

 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим  надійшло 66,813 тис. грн. від 

продажу земельних ділянок, при уточненому плані 15,00 тис. грн.. 

 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади   – 114,25 %. (план – 28,400 тис.грн.., факт – 

32,447 тис.грн., перевиконання – 4,047 тис.грн..). 

Надходження трансфертів з бюджетів інших рівнів у рішенні сільського 

бюджету визначено в обсягах відповідно Закону України « Про державний 

бюджет на 2020 рік». У показниках сільського бюджету на 2020 рік враховані 

зміни у системі міжбюджетних відносин щодо джерел здійсненна видатків на 

освіту та охорону здоров’я. 

Змінами до БКУ переглянуто забезпечення освіти та змінено формулу 

розподілу освітньої субвенції, виходячи з розрахункової кількості ставок 

педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження 

та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати 

вчителя в умовах  2020 року, тобто використання освітньої субвенції 

спрямовані виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Медична субвенція надана для оплати поточних витрат медичних 

установ, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

Загальний обсяг трансфертів від органів державного управління сільському 

бюджету на 2020 рік  надійшло по загальному фонду 45 332,742 тис. грн. 08 

коп. повернуто 88,469 тис. грн. 92 коп. з них : 

 Базова дотація (код 41020100) отримано 8 407,200 тис. грн. 

 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 

41033900)  отримана  28 475,300 тис. грн., 

 медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 

41034200)  отримана  1 997,200 тис. грн. повернуто 0,260 тис. грн. 07 

коп. 



  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код 

41034500)отримано  1 509,414 тис. грн. 

 Дотація  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 (код 

41040200) отримана в сумі 1 619,500 тис. грн.; 

 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(код 

41051100)   надійшла в сумі 648,250 тис. грн.; 

 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (код 41051200) отримана в сумі 106,00 тис. грн., 

 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 

41051400)   надійшла в сумі 432,002 тис. грн., використана 393,399  тис. 

грн. – повернуто 38,603 тис. грн.; 

 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (код 41053000) надійшла в 

сумі 619,651 тис. грн., використана 570,044  тис. грн. 15 коп. – повернуто 

49,606 тис. грн. 85 коп.; 

 Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) надійшла в сумі 

126,740 тис.грн.; 

 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (код 41054900) надійшла в сумі 1 479,955 тис. грн.. 

Трансфертів від органів державного управління сільському 

бюджету  надійшло по спеціальному фонду в сумі 1650,600 тис. грн. 

повернуто 11,270 тис.грн. з них : 

 Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) отримані  в сумі 70 

тис.  грн.;  

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів (код 41053600) надійшла в сумі 1580,600 тис. грн.. використані 

1569,330 тис. грн. – повернуто 11,270 тис. грн. 

4. Видатки та заборгованість  
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету 

об’єднаної територіальної громади протягом 2020 року проводились 

відповідно до помісячного розпису бюджету об’єднаної територіальної 

громади згідно встановлених бюджетних призначень, затверджених рішенням 

18 сесії 7 скликання Руськополянської сільської ради «Про бюджет 

Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

від 20.12.2019 року №18-43, з внесеними змінами. 

При визначеннi обсягу ресурсу сільського бюджету на 2020 рiк 

враховано: 

- мiнiмальну заробiтну плату з 01.01 по 30.08.2020 року у розмiрi 4723 грн. на 

мiсяць, з 01.09.2020 по 31.12.2020 року у розмiрi 5000 грн. на мiсяць та 



посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 

2102 грн., визначені проектом Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» 

- розмежування сфери вiдповiдальностi щодо утримання загальноосвiтнiх 

навчальних закладiв (за рахунок коштiв державного бюджету – оплата праці 

педагогiчного персоналу, за рахунок місцевих бюджетiв — обслуговуючого 

персоналу та iншi видатки з утримання закладiв); 

- видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по  розпорядниках 

коштів сільського бюджету обраховано з урахуванням змін у ціновій політиці 

на ринку енергоресурсів на наступний рік. 

Видатки сільського бюджету на 2020 рік заплановано у відповідності до 

статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України з урахуванням пріоритетного 

спрямування коштів на соціально – захищені статті видатків в повному обсязі 

та збереженням мережі закладів та чисельності працівників бюджетної сфери. 

Видатки бюджету по Руськополянській ОТГ по загальному фонду 

виконані на 83,70% (план – 85 942 839,15 грн., фактично витрачено 

71 934 504,75 грн., залишок склав – 14 008 334,40 грн.). По спеціальному – 

93,02%(план – 12 670 889 грн., фактично витрачено 11 785 868 грн., залишок 

склав – 2 336 164 грн.). 

В загальному об'ємі бюджету видатки на утримання апарату виконкому, 

становлять 11 600 832 грн. 21 коп., або 16,12 %. 

Розрахунок фонду оплати праці проведено виходячи зі штатної 

чисельності працівників бюджетних установ, розміру мінімальної заробітної 

плати  на мiсяць, посадового окладу працiвника 1 тарифного розряду ЄТС та 

умов оплати праці працівників. 

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховані в 

обсязі на проведення розрахунків, які споживаються установами. 

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей 

сільського бюджету.  

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

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” 
Видатки бюджету на утримання  органів місцевого самоврядування за 

2020 рік  виконані на 96,11 %  ( план – 11 368 417 грн., витрачено – 10 926 549 

грн.49 коп., залишок – 441 867 грн.51коп.) 

Рішенням сесії Руськополянської сільської  ради від 20.12.2019р. №18-

27/VІІ затверджена  чисельність працівників органів місцевого 

самоврядування  в кількості 61,0  штатних одиниць. На кінець року згідно 

рішень Руськополянської сільської ради внесено зміни до штатного розпису. З 

урахуванням внесених змін штатна чисельність складає –61 шт. од. 

         Виплата заробітної плати з нарахуваннями проводилась з урахуванням 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 

“Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із 

змінами  та доповненнями) та  наказу Міністерства праці України від 

02.10.1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 



виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із 

змінами  та доповненнями), та з  врахуванням  встановленої  мінімальної 

заробітної плати з 1 січня – 4723 грн., та за 1 вересня 5000 грн. 

Оплата видатків на заробітну плату на 2020 рік  виконана на 96,84% 

(план – 8740591 грн., фактично використано – 8464200 грн.50 коп., залишок – 

276390 грн.50 коп.). По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» використано кошти в 

сумі – 8464200 грн.50 коп. в т.ч.: оклади, надбавку  за ранг державним 

службовцям, надбавку за вислугу років, надбавку  за високі досягнення у праці 

або виконання особливо важливої  роботи, надбавку  за напруженість у 

роботі,матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на 

вирішення соціально-побутових питань,премію. 

По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату”  Видатки на 

нарахування на заробітну плату виконані на 96,17% (план – 1537664 грн., 

фактично використано – 1478800 грн.89 коп., залишок – 58863 грн.11 коп.). 

Нарахування на оплату праці становлять 17,4% в зв’язку з тим, що в апараті є 

працюючі інваліди, єдиний внесок нараховується в розмірі 8,41%.  

Кошти на заробітну плату з нарахуванням не використані в зв’язку з 

вільними вакансіями, лікарняними. 

По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” видатки 

виконані на 97,19% (план – 519 810 грн., фактично використано – 505182 

грн.61 коп., залишок – 14627 грн.39коп.). Кошти витрачено на придбання: 

канцтоварів, запасних частин до автомобіля, бензину для службових 

автомобілів, печаток та журналів, будівельних матеріалів для проведення 

поточного ремонту приміщення сільської ради,господарчих товарів, 

придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих,передплата періодичних 

видань, придбання меблів (шафи, столи, тумби, стільці).  

По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” видатки виконані на 

90,71% (план – 375050 грн., фактично використано – 340193 грн.24 коп., 

залишок – 34856 грн.76 коп.) Кошти витрачено на послуги: ТО і заправка 

картриджів,надання інформаційних послуг, програмне забезпечення М.Е.Doc. 

та ІПК «Місцевий бюджет», ТО газопроводу ,повірка димоходів, ремонт 

автомобілів, послуги еквайрингу та ін.. 

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» виконано на 100% (план – 

5842 грн., фактично використано – 5842 грн.) 

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» виконана на 68,14% (план 

–156960 грн., фактично використано – 106957 грн.65 коп., залишок – 50002 

грн.35 коп.) 

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 106957 грн.65 коп. в 

тому числі на: 

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 64,97% (план – 

4000 грн., фактично використано – 2598 грн.84коп., залишок – 1401 грн. 16 

коп.). Кошти не використані в зв’язку з економним використанням води; 

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 79,73% (план – 57670 грн., фактично 

використано – 45981 грн.20 коп., залишок – 11688 грн.80 коп.). Кошти не були 

використані у зв’язку з економією за рахунок проведення процедури закупівлі 

та зниження тарифів; 

КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 61,26% (план – 95290 грн., 

фактично використано – 58377 грн.61коп., залишок – 36912 грн.39коп.). 



Кошти не були використані у зв’язку з економією за рахунок проведення 

процедури закупівлі та зниження тарифів; 

По КЕКВ 2282 ”Окремі заходи по реалізації  державних  (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку”  виконано на 26%(план – 5000 грн., 

фактично використано – 1300 грн. залишок – 3700 грн.). Оплачені послуги за 

навчання спеціалістів у сфері проведення публічних закупівель. 

По КЕКВ 2800 ”Інші видатки ” виконано на – 87,54%.(план – 27500 грн., 

фактично використано – 24072 грн.60 коп. залишок – 3427 грн. 40 коп.) 

Кошти  витрачені на  сплату екологічного податку, пеня за телекомунікаційні 

послуги та членський внесок в Асоціацію ОТГ. 

Видатки по спеціальному фонду складають за 2020 рік  605044 грн. 

зокрема: 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі   605044 грн. з передачею коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку). За ці кошти було придбано мережевий 

сервер, автоматичну телефонну станцію, відеокамеру, ноутбуки, системний 

блок в зборі, персональні комп’ютери, БФП та легковий автомобіль. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду за видатками станом 

на 01.01.2021 року складає 8712 грн. 

Дебіторська  та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду 

станом 01.01.2021 року на відсутня. 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня. 

0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 

Рішенням сесії Руськополянської сільської  ради від 25.06.2020р. №24-

4/VІІ створено Службу у справах дітей виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради та затверджена  чисельність працівників у 

кількості 2 штатні одиниці. Оплата видатків на заробітну плату на 2020 

рік  виконана на 88,99% (план – 117136 грн., фактично використано – 104238 

грн.57 коп., залишок – 12897 грн.43 коп.). По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

89,03% використано кошти в сумі – 96147 грн.98 коп. в т.ч.: оклади, 

надбавку  за ранг державним службовцям, надбавку за вислугу років, 

надбавку  за високі досягнення у праці або виконання особливо 

важливої  роботи, надбавку  за напруженість у роботі,матеріальну допомогу 

на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових 

питань,премію. 

По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату”  видатки на 

нарахування на заробітну плату виконані на 88,56% (план – 9136 грн., 

фактично використано – 8090 грн.59 коп., залишок – 1045 грн.41 коп.). 

Нарахування на оплату праці становлять 8,41% в зв’язку з тим, що в апараті є 

працюючі інваліди. 

Кошти на заробітну плату з нарахуванням не використані в зв’язку з 

вільними вакансіями, лікарняними. 

За бюджетною програмою 0210191 «Проведення місцевих виборів» 

виконано на 91,99% (план – 619561 грн., фактично використано – 570044грн. 15 

коп., залишок – 49606,85 грн.). Невикористаний залишок коштів повернуто до 

державного бюджету. 



«ОСВІТА» 

Фінансування галузі проводиться як за рахунок власних джерел так і за 

рахунок субвенцій. У 2020 році фінансування проводилось за рахунок  

освітньої субвенції з державного бюджету, з власних доходів сільського 

бюджету, за рахунок 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, 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. 

0211010 Дошкільна освіта 

На утримання Закладів дошкільної освіти заплановані видатки на 2020 

рік по загальному фонду в сумі  13 225 669 грн.83 коп., в т. ч. за рахунок 

базової дотації з державного бюджету та коштів бюджету ОТГ. Обсяг 

зазначених видатків забезпечено в повному обсязі згідно чинного 

законодавства. Касові видатки за 2020 рік становлять 11 453 355 грн. 91 коп.  

Для забезпечення повної загальної середньої освіти на балансі громади 

працюють 3 заклади дошкільної освіти (ЗДО). Станом на 31.12.2020 року штат 

дошкільного навчального закладу «Берізка» с. Руська Поляна склав 44 

штатних одиниць, Фактична чисельність працівників 35,25 одиниць, в тому 

числі педагогічний штат – 16,5 штатних одиниць, інші – 18,75 штатних 

одиниць. Станом на 01.12.2020 в дошкільному навчальному закладі «Берізка» 

с. Руська Поляна працює 6 груп. Загальна кількість дітей в дошкільному 

навчальному закладі «Берізка» с. Руська Поляна 138 осіб. 

Станом на 31.12.2020 року штат дошкільного навчального закладу 

«Світлячок» с. Руська Поляна склав 29,75 штатних одиниць, Фактична 

чисельність працівників 26,00 одиниць, в тому числі педагогічний штат –10,75 

штатних одиниць, інші – 15,25 штатних одиниць. Станом на 01.12.2020 в 

дошкільному навчальному закладі «Світлячок» с. Руська Поляна працює 4 

групи. Загальна кількість дітей в дошкільному навчальному закладі 

«Світлячок» с. Руська Поляна 93  осіб. 

Станом на 31.12.2020 року штат дошкільного навчального закладу 

«Сонечко» с. Геронимівка склав 32,65 штатних одиниць, Фактична 

чисельність працівників 26,15 одиниць, в тому числі педагогічний штат –10,50 

штатних одиниць, інші – 15,65 штатних одиниць. Станом на 01.12.2020  в 

дошкільному навчальному закладі «Сонечко» с. Геронимівка працює 6 груп. 

Загальна кількість дітей в дошкільному навчальному закладі «Сонечко» с. 

Геронимівка 115 осіб. 

Виконання планових показників становить 86,60 %, зокрема:  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 8 306 372 грн.51 коп.; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 1481763 грн.; 

Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної 

відпуски, винагорода 60% від посадового окладу педагогічним працівникам до 

Дня працівників освіти та інші обов’язкові виплати. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 300360 

грн.19 коп., а саме на: канцелярські товари – 15513 грн.92 коп., кухонний 



інвентар – 3705 грн., фарба та лінолеум – 28222 грн.38 коп., постільну білизну 

– 23470 грн., засоби захисту від COVID-19 – 67316 грн., миючі та чистячі 

засоби – 48300 грн.40 коп., спецодяг – 20810 грн., господарські товари – 78852 

грн. та ін.. 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4079 грн.77 

коп.; 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 319 273 грн.68 коп.; 

У закладах дошкільної освіти вартість харчування становить у 

середньому 30 грн. на одну дитину в день у співвідношенні 70% / 30% (30% з 

місцевого бюджету і  70% - кошти батьків). На харчування в закладах 

дошкільної освіти із загального фонду за 2020 рік  витрачено суму в розмірі 

319 273 грн.68 коп. при плані 427 100 гривень,  що становить 74,75% до 

бюджетних призначень. Економія коштів виникла за рахунок закриття 

закладів на час карантину. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – використано 162 152 

грн.64 коп. при уточненому плані 298 800 грн. 88 коп., що виконано на 54,27%, 

а саме на: транспортні послуги по доставці дров – 61 411 грн. 60 коп., послуги 

з телекомунікаційного зв'язку та Інтернет -  14730 грн., послуга з перевірки 

димовентиляційних каналів – 3078 грн.95 коп., повірка вогнегасників – 773,00 

грн., ТО пожежної сигналізації – 18140 грн., виготовлення документації по 

ХАСП – 27105 грн.10 коп., медичний огляд працівників – 13 882 грн. 86 коп., 

послуги із замірів заземлення – 4150 грн., ТО систем газопостачання – 9901 

грн. 48 коп., та ін.. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - видатки становлять 118 грн. при 

плані 876 гривень,  що становить 13,47% до бюджетних призначень.; 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - видатки 

становлять 118 грн. при плані 876 гривень,  що становить 13,47% до 

бюджетних призначень.; 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – видатки становлять 31113 грн. 06 

коп. при плані 74 389 гривень,  що становить 41,82% до бюджетних 

призначень.; 

КЕКВ 2274 « Оплата природного газу» - видатки становлять 305860 

грн.35 коп. при плані 489031 гривень,  що становить 62,54% до бюджетних 

призначень.; 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» –  видатки склали 305 860 

гривень 35 копійок при затвердженому плані 489031 гривень  або  62,54% 

бюджетних призначень; 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» – план 8000 грн., кошти не 

використовувались у зв’язку з карантинними обмеженнями навчання 

проводили дистанційно. 

КЕКВ 2800 ”Інші видатки” – видатки складають 2781 грн. 95 коп. 

Кошти  витрачені на сплату екологічного податку. Виконано 100 %. 

Видатки по спеціальному фонду по дошкільному закладі складають за 

2020 рік складає 537 287 грн.67 коп. зокрема: 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 6412 грн. з передачею коштів із загального фонду до 



спеціального фонду (бюджет розвитку). За ці кошти було придбано 

гідроакамулятор. 

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – використано 530875 грн. 67 

коп. при плані 1305170 грн., виконано на 40,67% Проводилась закупівля 

продуктів харчування за рахунок надходжень від батьківської плати. 

Базові показники для розрахунку витрат на харчування становлять: в ДНЗ 

«Берізка» та ДНЗ «Світлячок» 4-х разове харчування. 

- в садових групах в сумі 35,00 грн.  

- в ясельних групах – 28,00 грн. 

в ДНЗ «Сонечко» 3-х разове харчування 

 - в садових групах в сумі 32,50 грн.  

 - в ясельних групах – 27,00 грн. 

Пільгами за відвідування ДНЗ  користуються діти з багатодітних та 

малозабезпечених родин (від сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ 

звільнені  на 50% - 56 дітей в т.ч. 23 дитини з багатодітних родин та 33 дітей 

учасників АТО; на 100% - 12 дітей в т.ч. 7 дітей із малозабезпечених родин, 4 

дітей інвалідів та 1 дитина позбавлена батьківського піклування). 

Недовиконання плану пояснюється карантинними обмеженнями та 

невідповідністю кількості діто – днів  прийнятих для розрахунку (відповідно 

до списочного складу дітей) та фактичним відвідуванням дітьми навчальних 

закладів. 

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду станом на 01.01.2021 

року складає – 16717 грн.22 коп. (батьківська плата).  

Кількість вихованців в закладах дошкільної освіти у 2020 році складає 

336 дітей.  

0211020 Надання загальної середньої освіти 

Для забезпечення повної загальної середньої освіти на балансі громади 

працюють 3 заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

За звітний період видатки на фінансування ЗЗСО здійснені в обсязі 

29 021 491 грн. 84 коп. при затвердженому плані 40 087 182 грн. 20 коп. або 

72,40 % виконання 

Станом на 31.12.2020 року штатна чисельність становить  200,30 шт. од., в 

тому числі: 

  педагогічні працівники та віднесені до них – 136,3  шт. од. ; 

  інші – 64 шт. од. 

Станом на 01.01.2020 року – 1130 учнів, станом на 01.01.2021 року – 1202 учні. 

      Уточнений план по загальному та спеціальному фондах складає 48 499 294 

грн.20 коп., виконання плану – 36 905 962 грн.69 коп., що становить 76,09%. 

КЕКВ 2111, 2120  - виконання становить 71,90 %, ( план 34 742 195 

грн.31 коп. фактично використано – 24 978 738 грн. 15 коп., залишок – 9 763 

547 грн. 16 коп.). Недовиконання пояснюється економією коштів у зв’язку з 

виплатою лікарняних за рахунок ФСС з ТВП та нарахуванням податку із 

заробітної плати працюючим інвалідам за ставкою 8,41%; 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

виконання становить 91.79% ( план 1 244 273 грн. 89 коп. фактично 

використано – 1 142 126 грн. 47 коп., залишок – 102 147 грн.42 коп.) За рахунок 

отриманих субвенцій а саме: Дотація  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, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та власних 

коштів було придбано: Канцелярські товари – 17 177 грн. 42 коп., матеріали 

для проведення поточного ремонту – 156 393 грн. 96 коп., кухонний інвентар 

– 12 375 грн., столи та стільці для їдалень – 316 999 грн., Виплачена грошова 

компенсація на придбання спортивної форми – 14000 грн.,  шкільні журнали – 

10 585 грн., господарчі товари – 60 926 грн. 24 коп., паливо мастильні 

матеріали та запасні частини до шкільного автобуса – 51 057 грн. 40 коп., 

дидактичні матеріали – 80 136 грн. для першокласників придбано парти та 

стільці – 138 694 грн., шафи та столи письмові для почашкових класів – 53 762 

грн., дизенфікуючі засоби, маски, термометри в загальній сумі 169 000 грн. 52 

коп., металопластикові двері – 28 835 грн.; та спортивний інвентар інші 

матеріали. 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - виконання 

становить 89.19% ( план 6000 грн. фактично використано – 5351 грн. 38 коп., 

залишок – 648 грн. 62 коп.). Виходячи з дітоднів відвідування, навчальні 

заклади забезпечені медикаментами та дезінфікуючими засобами в повному 

обсязі. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» виконання становить 63.66% ( план 

464 503 грн. фактично використано – 295 691 грн. 93 коп., залишок – 168 811 

грн. 07 коп.).  Невикористані коши у звязку з каратином та дистанційним 

навчанням учнів. Загальна сума коштів на придбання продуктів харчування 

розрахована з урахуванням вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 873 від 26.06.2007 , № 734 від 08.08.2012 , № 1086 від 

28.11.2012 , № 353 від 06.08.2014 , № 211 від 23.03.2016), спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України   № 242/329 від 01.06.2005 року про «Порядок організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Порядком встановлення плати 

для батьків за  перебування дітей у державних  комунальних дошкільних та 

інтернатних закладах, затвердженим наказом   Міністерства освіти і науки 

України № 667 від 21.11.2002 р, керуючись Законом України  «Про освіту».  

Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету,базові показники 

для розрахунку витрат на харчування становлять: 

8 грн. – харчування дітей в закладах середньої освіти (1-4 класи); 

10 грн. – харчування дітей в закладах середньої освіти (5-11 класи); 

   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – виконання становить 

54,48% (план 869 620 грн. фактично використано – 473 808 грн. 52 коп., 

залишок – 395 811 грн. 48 коп.) 

На протязі 2020 року було проведено поточний ремонт шкільного 

автобуса, виготовлення документації ХАСП, технічне обслуговування 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/873-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/734-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1086-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1086-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2014-%D0%BF/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/211-2016-%D0%BF/paran13#n13


комп’ютерної техніки та заправка картриджів, транспортні послуги по 

доставці документів, технічне обслуговування пожежної сигналізації, 

охоронної сигналізації, системи газопостачання, оренда контейнерів для 

побутового сміття, заправка вогнегасників, повірка димовентиляційних 

каналів, оплачено послуги зв’язку та інтернет, комплектування, зберігання та 

доставка підручників, підключення до інтернету, послуги з модернізації 

локальної мережі, дератизація та дезінсекція, вивезення та приймання стічних 

вод, підвезення учнів, медичний огляд працівників та інше.  

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - виконання становить 12,82% ( 

план 36 000 грн. фактично використано – 4616 грн., залишок – 31384 грн.). 

Невикористані коши у звязку з каратином та дистанційним навчанням учнів. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» виконання становить 85,98%       

(план 1575141 грн. фактично використано – 1354361 грн. 29 коп., залишок – 

220 779 грн. 71 коп.), недовиконання пояснюється додатковими осінніми 

канікулами та дистанційним навчанням; 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - виконання 

становить 37.57% ( план 33131 грн. фактично використано – 12448 грн. 80 коп., 

залишок – 20 682 грн. 20 коп.) Економне використання. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - виконання становить 56,36% ( 

план 402034 грн. фактично використано – 226590 грн. 62 коп., залишок – 

175 443 грн. 38 коп.), економія виникла у зв’язку з проведенням процедури 

закупівлі; 

КЕКВ 2274 - процент виконання становить 78,33% ( план 562786 грн. 

фактично використано – 440818 грн. 21 коп., залишок – 121 967 грн. 79 коп.) 

недовиконання пояснюється введенням додаткових осінніх канікул та 

проведенням процедури закупівлі та дистанційного навчання учнів. 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - виконання становить 52,91% 

( план 37000 грн. фактично використано – 19576 грн. 55 коп., залишок – 17 423 

грн. 45 коп.). 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» – виконання становить 41,75% 

(план 22700 грн. фактично використано – 9477 грн. 10 коп, залишок – 13222 

грн. коп..), за навчання відповідальних за техніку безпеки, охорону праці, 

газове господарство. 

КЕКВ 2800 ”Інші видатки” – виконано всього на 8,83% (план 35000грн. 

фактично використано – 3088 грн. 82 коп., залишок – 31911 грн. 18 коп..), 

Кошти  витрачені на сплату екологічного податку.  

Видатки по спеціальному фонду по загальноосвітніх школах складають 

7 733 487 грн. 85 коп. зокрема: 

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» виконання становить 38,45% 

(план 354 647 грн. фактично використано – 136 370 грн. 01коп.) Проводилась 

закупівля продуктів харчування за рахунок надходжень від батьківської плати. 

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду станом на 01.01.2021 

року складає – 14 527 грн.08 коп. (батьківська плата).  

Недовиконання плану пояснюється невідповідністю  кількості дітоднів 

прийнятих для розрахунку (відповідно до списочного складу дітей) та 

фактичним відвідуванням дітьми навчальних закладів, а також карантином та 

дистанційним навчанням. 



За рахунок отриманих субвенцій (субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду, субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) та 

власних коштів було проведено, а саме: 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» виконання становить 98,47% ( план 1451591 грн. фактично 

використано – 1429412 грн. 18 коп., залишок – 22 178 грн. 82 коп.) з передачею 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), 

придбано проектор для інклюзивного класу (26900грн.), придбано 

електрообладнання для харчоблоку Руськополянського ЗЗСО №1 (798310 

грн.), принтери та телевізори (НУШ та спів фінансування) (111255 грн.), 

ноутбуки для Руськополянського ЗЗСО №1 (80700 грн), Холодильник для 

Геронимівського ЗЗСО (7500 грн.), Ноутбуки для Руськополянського ЗЗСО 

№2 – 12  шт. та Геронимівського ЗЗСО – 25  шт. (404 748 грн. 18 коп.),  

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів»  

виконання становить 100% ( план 185000 грн. фактично використано – 185000 

грн.) з передачею коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет 

розвитку). Виготовлено проектно – кошторисну документацію на об’єкт 

будівництва: «Будівництво котельні в Геронимівському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою : вул. Вернигори, 25, с.Геронимівка, Черкаський 

район, Черкаська область». 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» виконання становить 

95,03% ( план 5 670 954 грн. фактично використано – 5 388 863 грн. 96 коп., 

залишок – 282 090 грн. 04 коп.) з передачею коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку) виконано роботи по капітальних 

ремонтах: 

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Руськополянського ЗЗСО №1 

І-ІІІ ступенів за адресо: вулиця Небесної Сотні №4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області – проект 80994 грн 

Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням зовнішньої частини 

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

Сотні №4, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – проект 

82928 грн. 

Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням зовнішньої частини 

фасаду Руськополянського ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів за адресо: вулиця 

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

області – 1091482 грн. 68 коп. 

Капітальний ремонт фасаду в Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ст. №2, 

який знаходиться за адресою: вул. Старшини Єпіфанова, 1/2 с. Руська Поляна 

Черкаського району Черкаської області завершення робіт 34640 грн. 

Капітальний ремонт приміщення з облаштуванням туалетної кімнати в 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 (початкова школа інв.№ 10110151), що 



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

району,  Черкаської області 388 941 грн. 31 коп. 

Капітальний ремонт приміщення їдальні   Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ 

№1ступенів, яка знаходиться за адресою: вулиця Небесної Сотні, №4 в с. 

Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області - проект, роботи 1070 

315 грн. 79 коп. 

Капітальний ремонт будівлі їдальні (фасад та покрівля) у 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул. 

Небесної Сотні, 4, в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

1008850 грн. 51 коп. 

Капільний ремонт із заміною частини віконних блоків у 

Геронимівському закладі загальной середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради за адресою: с.Геронимівка, вул.Вернигори,25  

Черкаського району, Черкаської області 362949 грн. 86 коп. 

Капітальний ремонт будівлі їдальні (класні кімнати, опалення) у 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул. 

Небесної Сотні, 4, в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

729 053 грн. 07 коп. 

Капітальний ремонт – влаштування доріжки до Руськополянського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (початкова школа), що знаходиться за адресою: вул. В. 

Чорновола, 39, в с. Руській Поляні, Черкаського району, Черкаської області 

37728 грн. 42 коп. 

Капітальний ремонт заміна дерев’яної огорожі на металеву в 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 (початкова школа) що знаходиться за 

адресою: с. Руська Поляна, вул. В. Чорновола, 39, Черкаського району, 

Черкаської області 49301 грн. 96 коп. 

Капітальний ремонт – влаштування під’їзної доріжки до 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, що знаходиться за адресою: вул. 

Небесної Сотні, 4, в с. Руській Поляні, Черкаського району, Черкаської області 

49224 грн. 21 коп. 

Капітальний ремонт з упорядженням фасаду центральної частини у 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа), який 

знаходиться за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 39, в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 402454 грн 15 коп. 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» виконання 

становить 99,33% ( план 721400 грн. фактично використано – 716574 грн. 70 

коп., залишок – 482 грн. 30 коп.) з передачею коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку) виконано роботи по реконструкції: 

«Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу середньої 

освіти І-ІІІ ст.№2 Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою: вул. Старшини Єпіфанова, 1/2, с. Руська Поляна, Черкаського району 

Черкаської області» - проект + робота 716574 грн. 70 коп. 

За бюджетною програмою 0211162  «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» виконано на 33,33 % (план – 5430 грн., фактично використано – 1810 

грн., залишок – 3620 грн.). Одноразова матеріальна допомога дітям – сиротам 

при досягненні 18 років. 

За бюджетною програмою 0211180  «Виконання заходів в рамках 

реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів»  

видатки виконано 100%% (план – 1644395 грн., фактично використано – 



1644330 грн. 52 коп., залишок – 64 грн. 48 коп.) проведено роботи за об’єктом: 

«Капітальний ремонт спортивної зали з утепленням зовнішньої частини 

фасаду в ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 в с. Руська Поляна». 

«ІНШІ ЗАХОДИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ І 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

За бюджетною програмою 0213032 «Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» виконано на 77,77% (план – 

58000 грн., фактично використано – 45104 грн. 31 коп., залишок – 12895 грн. 

69 коп.). Надано пільги з оплати послуг зв’язку всього 102 особам за 2020 рік, 

що на 31 особу менше проти 2019 року. 

За бюджетною програмою 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» виконано на 78,16% (план – 78000 грн., 

фактично використано – 60962 грн. 79 коп., залишок – 17037 грн. 21 коп.), 

залишок виник у зв’язку із зменшенням звернень осіб, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні 

до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги. Всього за 2020 рік 

соціальну допомогу  отримали 25 осіб на 3 особи менше проти 2019 року. 

За бюджетною програмою 0213241 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

На утримання  комунального закладу «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради» за 2020 рік за загальним фондом 

профінансовано в сумі 1211719 грн. 71 коп., при затвердженому плані 1233441 

грн. або 98,24% уточнених призначень на рік. Видатки на оплату праці з 

нарахуваннями становлять 1 170635 грн. 68 коп.  або виконано на 98,42% при 

затвердженому плані 1 189 350 грн.,  По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» виконані на 91,49% (план – 34848 грн., використано 

– 31881 грн. 58 коп., залишок – 2 966 грн. 42 коп.). По КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 100% (план – 2371 грн., використано – 2371 

грн.). 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - виконання становить 100% 

(план 782 грн. фактично використано – 782 грн.) 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - виконання становить 99,73% 

(план 1790 грн. фактично використано – 1785 грн. 19 коп., залишок – 4 грн. 81 

коп.). 

КЕКВ 2274 - процент виконання становить 99,17% ( план 4300 грн. 

фактично використано – 4264грн. 26 коп., залишок – 35 грн. 74 коп.). 

За спеціальним фондом профінансовано в сумі 54614 грн. при 

затвердженому плані 56000 грн. або 97.52% уточнених призначень на рік. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» з передачею коштів із загального фонду до спеціального фонду 

(бюджет розвитку), придбано комп’ютерну техніку на 54614 грн. 

 За бюджетною програмою 0213242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» в бюджеті на 2020 рік затверджені 

видатки на соціальний захист населення»  видатки виконані на 87,38 % (план 



– 335600 грн., фактично використано – 293261 грн.52 коп., залишок – 42338 

грн. 48 коп.). Кошти використані згідно затвердженої   Програми «Турбота» 

та програми «Подарунки для новонароджених на 2019-2020 роки». 

Кошти витрачені на матеріальну допомогу, лікування та поховання– 177 осіб; 

 Придбано подарунки до різдвяних та новорічних свят дітям – 

інвалідам, дітям – сиротам, під опікою, дітям учасників АТО, 

багатодітним та малозабезпеченим – 99540 грн. 

 на придбання підгузників для привітання новонароджених – 13451 грн. 

52 коп.( 45 осіб) 

«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» 
В 2019 році було створено комунальний заклад «Центр культури та 

дозвілля» Руськополянської сільської ради, утримується 6  установ, в тому 

числі: бібліотеки - 3, будинки культури – 2, клуб – 1 

Штатна чисельність в цілому по закладам культури станом на кінець 2019 

рік складає 20,5 шт. од., що більше, ніж штатна чисельність на 01.01.2019 року 

на 3 шт. од. за рахунок зміни в штатній чисельності, а саме: 

 - збільшення штатної чисельності по керівних працівниках на 1 шт. од., 

збільшення штатної чисельності по спеціалістам на 1 шт. од., збільшення 

штатної чисельності по робітникам на 1 шт. од. 

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» 

заплановано в сумі – 2 137 176,00 грн. 

Обсяг видатків спеціального фонду по галузі «Культура і 

мистецтво»  заплановано на 2019 рік у сумі 147 268,00 грн. 

Станом на 01.01.2020 року обліковується дебіторська заборгованість по 

бібліотеці в сумі – 2756,84 грн. (підписка періодичних видань на 2020 рік). 

Станом на 01.01.2020 року по галузі «Культура і мистецтво» відсутня 

кредиторська заборгованість. 

0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 
За рахунок коштів місцевих бюджетів утримується 3 бібліотеки. 

Видатки на утримання бібліотек у  2020 році по загальному фонду виконані на 

99,08% (план – 439 869,00 грн., виконано – 435 824,47 грн., залишок – 4 044,53 

грн.) 

Штатна чисельність станом на 01.01.2020 року складає 4 штатних 

одиниці.  

Заробітна плата працівникам бібліотек запланована згідно вимог 

чинного законодавства.  

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на100 % (план – 

351 240,00грн., витрачено – 351 239,14  грн., залишок – 0,86 грн.) 

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 99,5% (план – 

79 473,00 грн., використано – 79 072,53 грн., залишок – 400,47 грн.).  

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виконані 

на 82,45% (план – 3 700,00 грн., використано – 3 050,80 грн., залишок – 649,20 

грн.). Видатки здійснені на: 

 Гірлянда електрична – 950,00 грн.; 

 Плакати – 2 100,80 грн. 



По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 43,12% (план – 

4 800,00 грн., використано – 2 070,00 грн., залишок – 2 730,00 грн.). Кошти 

використані на заправку картриджів.  

0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» 
За рахунок коштів місцевого бюджету утримується 2 будинки культури 

та 1 клуб. 

Штатна чисельність на 2020 рік становить 16,5 штатних одиниць. 

На утримання будинків культури  у 2020 році по загальному фонду 

видатки виконані на 97,26% (план – 2 139 573,00 грн., витрачено – 2 080 917,74 

грн., залишок – 58 655,26 грн.). 

На 2020 рік заробітна плата з нарахуваннями працівникам культури 

запланована згідно вимог чинного законодавства.  

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на 100 % (витрачено 

– 1 288 531,41 грн.). 

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 98,84% (план –

315 320,00 грн., використано – 311 648,27 грн., залишок – 3 671,73 грн.).  

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виконані 

на 96,28% (план – 301 200,00 грн., використано – 289 984,98 грн., залишок – 

11 215,02 грн.), а саме:  

 господарські товари – 48 871,36 грн.; 

 канц.товари – 5894,56 грн.,  

 тонувальна плівка – 640,00 грн.; 

 радіатор – 1734,00 грн.; 

 унітаз – 1188,00 грн.; 

 монітор, маршрутизатори, картридж  – 6472,00 грн.; 

 комутатор – 2352,00 грн.; 

 медіаплеєр – 1784,00 грн.; 

 дзеркальне полотно – 9016,00 грн.; 

 штатив для відеокамери – 2180,00 грн.; 

 проекційний екран – 4220,00 грн.; 

 вікно металопластикове – 5300, 00 грн.; 

 будівельні матеріали – 99 973,94 грн.; 

 метало черепиця – 49131,60 грн.; 

 антисепкити для рук – 2118,92 грн.; 

 термометр безконтактний – 1000,00 грн.; 

 одяг для танців – 6780,00 грн.; 

 товари електричні та лічильник – 7954,60 грн.; 

 плитка гранітна – 9812,00 грн.; 

 рулонні штори – 1270,00 грн.; 

 вогнегасники – 4450,00 грн.; 

 гірлянди електричні – 9750,00 грн.; 

 токени – 695,00 грн.; 

 медалі -1740,00 грн. 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 91,92% (план – 

39 500,00 грн., використано – 36 307,73 грн., залишок – 3192,27 грн.). 

Витрачено кошти в сумі – 36307,73 грн. на: 

 послуги зв’язку – 7030,00 грн.,  



 ТО підземного газопроводу – 1427,34 грн.; 

 КП «MEDoc» - 1500,00 грн.; 

 заправка картриджів – 500,00  грн.; 

 перевірка димовентканалів – 1421,05 грн.; 

 ремонт баянів – 4500,00 грн.; 

 виготовлення каркасу під вивіски – 1693,86 грн.; 

 ТО електролічильника та встановлення 3 ф.  – 3259,98 грн.; 

 Монтаж гранітних плит – 6461,00 грн.; 

 ТО вогнегасників – 1661,00 грн.; 

 Послуги доставки – 840,00 грн.; 

 монтаж натяжної стелі – 5019,30 грн.; 

 припинення та відновлення розподілу газу, перевірка щільності 

газопроводу – 827,46 грн.; 

 послуги обробки даних – 166,00 грн. 

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -  87,68 % (план – 

97 9200,00 грн., використано – 85 855,37 грн., залишок – 12 064,63 грн.). 

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 69,74% (план – 93100,00 

грн., використано – 64 923,34 грн., залишок – 28 176,66 грн.).  

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 78,84 % використано 1182,64 

грн. для сплати екологічного податку. 

Відповідно до  ст.13 Бюджетного кодексу України спеціальний фонд 

сформований відповідно до чинного законодавства. 

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» витрачено кошти в сумі – 87 902,49грн. (придбання 

відеопроцесор – 7405,00 грн., системний блок – 12936,87 грн., принтер – 

12060,62 грн.,квадрокоптер – 18000,00 грн., проектор – 23500,00 ). 

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів» 

витрачено коштів на суму – 58743,72 грн. Приєднання електроустановок до 

електричних мереж на суму 30823,20 грн., технічне переоснащення 

електропостачання на суму 27920,52 грн.. 

0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 

Надано фінансову підтримку на розвиток фізичної культури в 2020 році 

в сумі 810810,00 грн., використано 810298,62 грн., залишок 511,38 грн. 

Видатки виконані на 99,94 %. 

Заробітна плата працівникам запланована згідно вимог чинного 

законодавства.  

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 557896,52 грн.; 

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 138698,69 грн.  

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

використано коштів на суму 33583,40 грн., а саме: 

 грамоти, медалі – 969,00 грн.; 

 господарські матеріали – 7033,40 грн.; 

 термометр безконтактний – 1010,00 грн.; 

 спортивний інвентар – 23355,00 грн.; 

 канц. товари та токени – 1216,00 грн.  



По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано 

коштів на суму 20900,00 грн. харчування спортсменів. 

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» використано коштів на суму 

19320,00 грн. відрядження спортивних команд на змагання. 

По КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення» використано коштів на суму 

7000,00 грн. виплата стипендій. 

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» використано коштів на суму 

32900,00 грн. на оплату заявочних внесків для участі в спортивних командних 

змаганнях. 

«ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

На житлово – комунальне господарство на виконання заходів Програми 

соціально – економічного розвитку Руськополянської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік передбачено 10 190 888  грн., в тому числі: 

по загальному фонду – 9023188 грн. та по спеціальному фонду за рахунок 

бюджету розвитку – 1167700 грн. 

Використано - 1547471 грн., в тому числі: по загальному фонду – 

8734940 грн. 20 коп. та по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку 

– 1154131 грн. 

Видатки спрямовано: 

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

комунальні послуги» 

Видатки по КПКВКМБ 6020  «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги»  по загальному фонду виконані на – 

99,01% (план 7246373 грн.., факт – 71744399 грн. 09 коп.,  не використано – 71 

973 грн. 91 коп..). 

Витрати загального фонду за 2020 рік становлять – 7174399 грн. 09 коп. 

в т.ч. виділена фінансова підтримка по програмі підтримки комунальних 

підприємств Руськополянської сільської ради  на 2019-2020 роки, а саме: 

 Комунальне підприємство Руськополянської сільської ради 

"Благоустрій"  по загальному фонду становить 1148919 грн. 68 коп. 

(залишок – 71080 грн. 32 коп.) виконано на 94,17%. 

 Комунальне підприємство "Господар 2017"   по загальному фонду 

становить 1236157 грн. 06 коп. (залишок –466 грн. 94 коп..) виконано на 

99,96%,  

 Комунальне господарство "Поляна"  по загальному фонду становить 

3480649 грн. виконано на 100%, по спеціальному – 14740 грн. (залишок 

260 грн.) виконано на 98,27%. 

 Комунальне господарство "Геронимівка” по загальному фонду 

профінансовано 1 308 673 грн. 35 коп. (залишок 426 грн. 65 коп.) 

виконано на 99,97%, по спеціальному – 24891 грн. (залишок 109 грн.) 

виконано на 99,56%. 

 

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
Видатки загального фонду по КПКВКМБ 6030  «Організація благоустрою 

населених пунктів» виконані на – 85,49% (план 1 425 015,00 грн.., факт – 

1 218 177,83 грн., не використано – 206 837,17  грн..). 

Витрати загального фонду за 2020 рік становлять – 1 218 177,83 грн. в т.ч.: 



КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на 59,6% (план – 

22 801,00грн., витрачено – 13 588,80 грн., залишок – 9 212,20грн.) на оплату 

праці по суспільно корисним роботам. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 59,59% (план – 5 017,00 

грн., використано – 2 989,52 грн., залишок – 2 027,48 грн.). 

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконані на 

92,51% (план – 453 535,00 грн., використано – 419 581,79 грн., залишок – 

33 953,21 грн.). Видатки здійснені в сумі – 419 581,79  грн. на придбання: 

 господарських матеріалів –17610,60 грн.; 

 будівельних матеріалів – 212 823,79 грн.; 

 запасних частини та комплектуючих  - 38 314,00 грн.; 

 лічильники, лампи та вуличні ліхтарі – 77 897,50 гн.; 

 перфоратор – 2390,00 грн.; 

 ручні ключі та викрутки – 1 390,00 грн.; 

 шуруповерт та шліф машинка – 4 355,00 грн.; 

 косарка роторна – 2 011,90 грн.; 

 відеонагляд  - 14 430,00 грн. 

 металопластикові вікна – 49 259,00 грн. 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 93,20% (план – 432 882 

грн., використано – 403 467грн. 51 коп.., залишок – 29 414 грн.49 коп.). 

Видатки здійснені в сумі – 403467 грн.51коп. на оплату послуг: 

  обслуговування системи відеонагляду – 6 600,00 грн.; 

 видалення та обрізка аварійних дерев – 112 692,00 грн.; 

 розчистка снігу та посипка сумішшю с. Руська Поляна – 11998,00 грн.; 

 обслуговування та заміна ламп вуличного освітлення – 54 811,92 грн.; 

 викошування трави, прибирання листя та фарбування громадських 

зупинок – 59 076,59 грн.; 

 ремонтні роботи ТЗ – 57 734,00 грн.; 

 художні роботи, реконструкція стели в с. Руська Поляна – 41 211,00 грн.; 

 монтажні роботи зупинок громадського транспорту – 14 300,00 грн.; 

 монтажні роботи по встановленню новорічних ялинок в селах Руська 

Поляна, Дубіївка, Геронимівка  - 21 384,00 грн.; 

 проведення основної інвентаризації та виготовлення технічного  

паспорту на 7 об'єктах нерухомого майна в межах населеного пункту с. 

Руська Поляна – 17 800,00 грн. 

 горизонтальне планування поверхні на кладовищах с.Руська Поляна – 

5 860,00 грн. 

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 74,11% (план – 510 780,00 грн., 

використано – 378 550,21 грн., залишок – 132 229,79 грн.). 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 6030  «Організація 

благоустрою населених пунктів» виконані на – 98,83% (план 1 127 700,00 

грн.., факт – 1 114 500,00  грн., не використано – 13 200,00  грн..). 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» було придбано дитячий майданчик  – 70 000,00 грн., 

відеокамеру – 22 000,00 грн., автопідйомник телескопічний з монтажем на 

шасі – 926 700,00 грн., металеві конструкції для зупинок – 40 000,00грн., 

відвал Залізний Лев (для трактора) – 26 800,00 грн., збірний каркас Ялинка- 

29 000,00 грн.  



0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що 

передаються до комунальної власності» 

Видатки загального фонду по КПКВКМБ 6060  «Утримання об'єктів 

соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» 

виконані на – 98,1% (план 346 800,00 грн.., факт – 340 199,28 грн.). Видатки 

здійснені на по КЕКВ 2210 будівельні матеріали для приміщення амбулаторії 

– 220477,00 грн. та мережеве обладнання  – 13495,00 грн.; 

КЕКВ 2240 проведена незалежна оцінка  нерухомого майна в с. Руська 

Поляна, вул. Небесної Сотні,79/2, вул. Шевченка,1/1 на загальну суму 

10 500,00 грн., інжинірингові послуги проведення основної інвентаризації та 

виготовлення технічного паспорта на громадський будинок в с.Руська Поляна 

– 11 300,00 грн., монтаж системи протипожежного захисту в приміщенні 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Небесної Сотні,81 

с. Руська Поляна – 22 493,00 грн., поточний ремонт тротуару біля амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул. Небесної Сотні,81 с. Руська 

Поляна – 49 446,32 грн., обстеження зовнішнього існуючого пандусу для 

переміщення осіб з інвалідністю в амбулаторіях ЗПСМ с. Руська Поляна та с. 

Геронимівка на загальну суму 4 987,90 грн.; 

КЕКВ 2281 проведення експертної оцінки земельної ділянки с.Геронимівка 

вул.Вернигори, 67а – 7 500,00 грн. 

0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 

Видатки загального фонду по КПКВКМБ 6090  «Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства » виконані на – 43,28% (план – 5000,00 

грн.., факт – 2164,00 грн.)  

Видатки здійснені  по КЕКВ 2282 комплекс ритуальних послуг по 

транспортуванні тіл померлих громадян – 2 164,00 грн.   

0217130«Здійснення заходів із землеустрою» 

Видатки загального фонду по КПКВКМБ 7130  «Здійснення заходів із 

землеустрою » виконані на – 99,63% (план – 267210,00 грн.., факт – 266213,88 

грн., не використано – 996,12 грн.).  

Видатки здійснені  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельного масиву під існуючими багатоквартирними будинками в с. 

Геронимівка – 49500,00 грн., КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм » на проект 

землеустрою щодо організації і встановлення меж Сквер"Троянд" с. 

Геронимівка – 10000,00 грн., розробка проекту землеустрою, щодо відведення 

у постійне користування земельних ділянок (7 свердловин) – 19700,00 грн., 

збір вхідних даних та топографо-геодезична зйомка земельних ділянок під 

існуючими багатоквартирними будинками в с. Геронимівка – 90450,20 грн., 

виготовлення проекту землеустрою, щодо встановлення меж с. Руська Поляна 

– 78361,68 грн., технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(віднов.)меж земельних ділянок в натурі (будинок культури с. Геронимівка) – 

5000,00 грн., проведення незалежної оцінки земельних ділянок с. Геронимівка, 

с. Руська Поляна (об’єкти соціальної сфери) – 13200,00 грн. 



Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7130  «Здійснення заходів із 

землеустрою » виконані на – 50% (план 15000,00 грн.., факт – 7500,00 грн.). 

Видатки здійснені  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

проведення незалежної оцінки (чотирьох) земельних ділянок в межах                    

с. Руська Поляна – 7500,00 грн.  

0217322 «Будівництво медичних установ » 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7322  «Будівництво 

медичних установ» виконані на – 100%. 

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

використано на будівництво пандусу до приміщення амбулаторії по 

вул.Небесної Сотні,81, с. Руська Поляна – 21340,00 грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» кошти використано на 

розробку проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі 

амбулаторії за адресою: вул. Небесної Сотні,81,с. Руська Поляна  – 132000,00 

грн. 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів». Кошти 

використано на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи опалення 

дільничної лікарні по вул. Небесної Сотні,81, с. Руська Поляна, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документаці та проведення технічного 

нагляду за об’єктом  – 462950,20 грн. 

0217324 «Будівництво установ та закладів культури » 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7324 «Будівництво установ та 

закладів культури » виконані на – 100%. 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів». Кошти 

використано на розробку проектно-технічної документації "Реконструкція 

системи опалення Будинку культури с.Руська Поляна – 64350,00 грн. 

0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності » 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7330  «Будівництво інших 

об'єктів комунальної власності» виконані на – 92,57% (план 336400,00 грн.., 

факт – 311394,5 грн. не використано – 25005,50 грн.).  

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

виконані на 74,87% (план – 99500,00 грн., витрачено – 74500,00 грн., залишок 

– 25000,00 грн.) кошти використано на виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проходження експертизи по об'єкту: «Будівництво мереж 

вуличного освітлення по вулицях с. Руська Поляна» – 25000,00 грн. та 

будівництво зупинок для очікування громадського транспорту – 49500,00 грн 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» видатки виконані 

на 100%. Кошти використано на реконструкцію мереж вуличного освітлення 

від ТП-163 по вул. Геронимівська в с. Геронимівка, в тому числі виготовлення 

проектно кошторисної документації та технічного, авторського нагляду за 

об’єктом – 236894,50 грн. 

0217363«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 



Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7363  «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» виконані на – 47,16% (план–                   

1 720 241,00 грн.., факт – 811 318,29 грн. не використано – 908 922,71  грн.). 

Видатки здійснені за рахунок коштів Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, Субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, Іншої субвенції з місцевого 

бюджету та коштів місцевого бюджету на умовах співфінансування по: 

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

виконані на 86,36% (план – 389 000,00 грн., витрачено – 335 937,00 грн., 

залишок – 53 063,00 грн.) кошти використано на будівництво мережі 

вуличного освітлення по вул. Молодіжна в с. Руська Поляна Черкаського р-ну, 

Черкаської області – 335 937,00 грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» видатки виконані на 

54,72% (план – 292 784,00 грн., витрачено – 160 207,61 грн., залишок –               

132 576,39 грн.)  на роботи по об’єкту « Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення по вулицях с. Руська Поляна» - 160 207,61 грн. 

 КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» видатки 

виконані на 30,35% (план – 1 038 457,00 грн., витрачено – 315 173,68 грн., 

залишок – 723 283,32 грн.) технічне  переоснащення об’єкта 

теплогенераторної ЗДО "Світлячок" с. Руська Поляна – 315 173,68 грн. 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство  

0217461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

Виконання видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів по 

загальному фонду  виконано на 98,29%. Кошти витрачені в сумі – 860 686,08 

грн. при планових показниках 875 700,00 грн., а саме: 

КЕКВ 2240 на поточний ямковий ремонт доріг асфальтобетонного 

покриття вулиць с. Руська Поляна: Молодіжна, Шраменка, Піщана, Небесної 

Сотні, Шевченка, Генерал-майора Момота, Лісова, та вулиць с.Геронимівка: 

Лісна, Благовісна, Дружби, Корольова, Л.Українки, Шкільна, Мічуріна 

загальна сума коштів 636 737,91 грн.; 

горизонтальне планування доріг по вулицях та до кладовища «Костине» 

с. Руська Поляна   - 35 450,00 грн; 

улаштування  асфальтобетонного покриття на зупинці «Майора 

Петріва», «Школа», «Вагончи» с. Руська Поляна – 128 516,85 грн.; 

поточний ремонт під'їзної частини дороги до ЗДО «Берізка» с. Руська 

Поляна – 49 346,32 грн. 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 7461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевих бюджетів» виконані на – 80,56% (план 1 609 150,00 грн.., факт –

1 296 352,50 грн. не використано – 312 797,50 грн.). Кошти використані на 



роботи по об’єкту «Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Небесно 

Сотні в с. Руська Поляна» - 1 157 560,63 грн., капітальний ремонт влаштування 

доріжки до стадіону с. Руська Поляна – 38 589,47грн.  

На виготовлення пректно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний 

ремонт вул. Шевченка, вул. Небесної Сотні в с. Руська Поляна" – 54 336,00 

грн., «Будівництво проїзної частини  вул. Піщана, вул. М. Петріва, вул. 

Шраменка, вул. Покровська с. Руська Поляна загальна сума 14 491,20 грн., 

Виготовлено експертний звіт по «Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні та 

вул. Шевченка с. Руська поляна та вул. Вернигори с.Геронимівка» - 17 557,20 

грн. та "Будівництво проїзної частини вул. Шраменка, вул. Піщана та  вул. М. 

Петріва с.Р.Поляна" на загальну суму 13 818,00 грн.  

0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

Виконання видатків за бюджетною програмою «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» виконано на 100%, а саме Комунальне 

підприємство "Господар 2017" перераховано 31300 грн. 

021 7691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» 

Виконання видатків на Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади по 

спеціальному фонду  виконано на 93,87%. Кошти витрачені в сумі –                     26 

659,99 грн. при планових показниках 28 400,00 грн. по КЕКВ 2210 “Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар” на придбання шин с/г –               26 659,99 

грн.  

0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

Виконання видатків на Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони за рахунок коштів місцевих бюджетів по загальному фонду  виконано 

на 99,72%. Кошти витрачені в сумі – 782 252,08 грн. при планових показниках 

784 411,00  грн. на виплату заробітної плати та поточні потреби місцевої 

пожежної охорони. 

0218230 «Інші заходи громадського порядку» 

Виконання видатків на Інші заходи громадського порядку за рахунок 

коштів місцевих бюджетів по загальному фонду  виконано на 100%. Кошти 

витрачені  в сумі 37 632,12  грн., зокрема: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 30 846,00 грн.; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 6 786,12 грн. 

0218312«Утилізація відходів» 

Видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» 

виконані на – 95,70 % (план 2519400,69 грн.., факт – 2411036,00 грн. не 

використано – 108 364,69  грн.) за рахунок коштів екологічного податку по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за виконані роботи по 



збиранню та вивезенню відходів непридатних для вторинного використання  в 

сумі 29 816,00 грн.., по КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» видатки виконані на 97,67% (план –                  2 

438 000,00 грн., витрачено – 2 381 220,00 грн. не використано – 56 780,00  грн.)  

на придбання (співфінансування)  сміттєвоза з заднім завантаженням АТ-2121 

– 496 170,00 грн., трактор з навісним обладнанням «Белорус -82.1» –  176 

400,00 грн., євро контейнери оцинковані для збору твердих побутових відходів 

– 139 320,00 грн. 

5. Кредитування 
Руськополянська ОТГ не брала і не надавала кредитів. 

 6.Фінансування 
За даними звіту у 2020 році на фінансування видатків загального 

фонду  спрямовано 13 535 099 грн.20 коп. вільних залишків коштів, які згідно 

із положеннями статті 72 Бюджетного кодексу України (із змінами і 

доповненнями до нього) визначені джерелом фінансування дефіциту місцевих 

бюджетів. 

З загальної суми вільного залишку коштів на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями спрямовано 395 993 грн. 31 коп., енергоносії – 78 000 грн., 

трансферти – 59 000 грн. на інші видатки – 3830 314 грн. 89коп 

Із загального фонду місцевих бюджетів до бюджету розвитку 

спеціального фонду у 2020 році фактично передано 9 171 791 гривень. 

7. Міжбюджетні трансферти 

У бюджеті об’єднаної територіальної громади на 2020 рік визначаються 

трансфери: 

9400 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції» в сумі 1997200грн. 

9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм  «Комплексна програма створення матеріально-технічного 

резерву Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2020-2022 роки» та «Забезпечення громадського порядкута 

громадської безпеки на території Руськополянської ОТГ» в сумі 84 000,00 грн. 

Інші субвенції 

У 2020 році з бюджету об’єднаної територіальної громади передано іншої 

субвенції по загальному фонду всього в обсязі 2 384 719 гривні, в тому числі: 

- виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих 

із трансплантованими органами на 2017-2020 роки та співфінансування; 

- на утримання методичного кабінету при відділі освіти ЧРДА; 

- субвенція на надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (Червонослобідська музична школа); 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

які не здатні до самообслуговування; 

- на виконання програми «Про проведення військово-лікарської 

експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової 

служби в Руськополянській ОТГ на 2020-2021 роки. 

-  субвенція на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних; 



- субвенція на утримання ФОСК Славутич; 

- субвенція на забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які нездатні до самообслуговування (територіальні 

центри); 

- субвенція КНП «Черкаському районному центру первинної медико-

санітарної допомоги» на пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів 

(астматики, онкохворі, тощо) та засоби реабілітації для осіб з інвалідністю; 

- субвенція на утримання ЦРЛ (надання медичних послуг,оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв); 

- співфінансування районної програми «Поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2017 – 2020 роки» 

- субвенція Черкаському районному центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (для утримання фахівця з соціальної роботи; 

- на виконання програми "підтримки комунального підприємства 

теплових мереж Черкаського району на  2020 - 2021 роки" для 

підготовки до опалювального сезону "КПТМ"; 

- субвенція ІРЦ на проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та 

забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей віком від 2 

до 18 років з особливими освітніми потребами, що проживають на 

території Руськополянської ОТГ на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти 

У 2020 році з бюджету об’єднаної територіальної громади передано іншої 

субвенції по спеціальному фонду всього в обсязі 540 698 гривні, в тому числі: 

- субвенція на придбання кисневих концентраторів ОLV – 10 (ЦРЛ) 

- Співфінансування на реалізацію проекту"Капітальний ремонт будівлі 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул 

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

області" 

8. Інша інформація 

Протягом 2020 року вживалося ряд заходів, спрямованих на 

забезпечення виконання місцевого бюджету за доходами, залучення 

додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, цільового та 

економного використання бюджетних коштів, виконання законів України, 

Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших 

нормативно–правових документів щодо фінансів та бюджету. 

  Питання виконання місцевого бюджету щомісячно розглядались на 

оперативних нарадах, по результатах розгляду яких надано конкретні 

доручення головним розпорядникам коштів,іншим учасникам бюджетного 

процесу щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та 

ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів. 

Працівники брали участь у проведенні навчань, які організовувались 

інститутом підвищення кваліфікації державних службовців та центром 

розвитку місцевого самоврядування дистанційно. 

   

Начальник Фінансового управління   Юлія ХРЯПАК 


