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

 

до проєкту рішення Руськополянської сільської ради від 21.04.2021р                                       

№6-00/VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р          

№ 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: 

- розподілом додаткового фінансового ресурсу бюджету; 

- перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень; 

- змінами в частині міжбюджетних трансфертів. 

          І. Розподіл додаткового фінансового ресурсу 
Додатковий фінансовий ресурс місцевого бюджету який склався  станом на   1 січня 

2021 року розподілений таким чином:  

по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити 

видатки всього в сумі 242,200 тис. грн., в тому числі: по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 86,800 тис. грн. на 

придбання дистанційних пультів, подовжувача безпровідного та змінних 

картриджів; по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 121,400 

тис. грн. на встановлення програмного забезпечення, на консультаційні 

послуги в проведенні аукціону на оренду комунального майна та юридичні 

послуги; по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 34,000 тис. грн. на придбання телевізора та ресивера. 

по КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» збільшити видатки на 

суму 76,740 тис. грн., а саме: по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на розробку проектної документації по встановленню 

системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Берізка" по вул. Генерал-майора 

Момота, 6 в с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області (31,160 

тис. грн) та розробку проектної документації по встановленню системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Закладу 

дошкільної освіти (ясла - садок) "Світлячок" по вул. Незалежності, 226 в с. 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської області (45.580 тис. грн). 

по КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залишку 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 що виник на 01.01.2021 року 

збільшити видатки споживання на суму 160,120 тис. грн 93 коп. за КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 160,120 тис. грн 93 коп.  

на придбання фарби та господарчих та електротоварів для проведення 

ремонту, канцтоварів, миючих засобів, шини, диски та лобового скла до 

Шкільного автобуса, а саме: Геронимівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради 40,00 тис. грн., Дубіївському ЗЗСО І-ІІІ 



ступенів Руськополянської сільської ради 70,00 тис. грн., Руськополянському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради 20,120 тис. грн. 93 

коп.; Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Руськополянської сільської 

ради 30,00 тис. грн. 

по КПКВК 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залишку освітньої субвенції, що виник 

на 01.01.2021 року збільшити видатки споживання на суму 61,613 тис. грн: по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та збільшити видатки 

розвитку спеціального фонду на загальну суму 10779,938 тис. грн, а саме: за 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 29,527 тис. грн., КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів» на суму 3 426,817 тис. грн, КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 7141,919 тис. грн. та по КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 181,675 тис. грн. 

згідно Додатку 1. 

 по КПКВК 0213171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування » збільшити видатки в сумі – 0,225 тис. грн. по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на поштові послуги. 

по КПКВК 0213241  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» збільшити видатки в сумі – 

4,00 тис. грн. по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на відшкодування за 

природний газ. 

по КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

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

видатки на суму 49,040 тис. грн, в тому числі видатки споживання за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 34,140 тис. грн. на 

придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту в костюмерної 

кімнати та електрообладнання для «Центру культури та дозвілля 

Руськополянської сільської ради» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» 14,900 тис. грн. на проведення експертної оцінки нерухомого 

майна по Будинку культури с. Руська Поляна та с. Дубіївка приміщення музею. 

На виконання програми «Підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки» збільшити видатки: 

по КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» на 200,00 тис. грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  а саме: по КГ «Поляна» 

- 128,000 тис. грн. а саме:  на погашення різниці в тарифах (придбання 

матеріалів для відновлення мережі центрального водопостачання в с.Дубіївці 

та в с. Руська Поляна, розробка дозволів,  придбання лічильників води згідно 

припису по результатам перевірки). 

КП «Господар 2017» 72,00 тис. грн. на благоустрій с. Дубіївка (заробітна 

плата з нарахуваннями робітників по благоустрою) 



по КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшити видатки в сумі 859,490 тис. грн. із них по загальному фонду по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 21,670 тис. грн. по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» 4,770 тис. грн. на виконання програми «Організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2022роки» 

та збільшити видатки розвитку спеціального фонду на загальну суму 833,050 

тис. грн, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на придбання трактора з навісним обладнанням, відвалом та 

причепом для с. Дубіївка. 

по КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшити 

видатки по КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» 2,500 тис. грн. на 

виготовлення обмінних файлів формату «xml» для внесення виправлених 

відомостей до ДЗК, згідно державних актів на право постійного користування 

земельними ділянками по с. Дубіївка (під Будинком культури, під 

амбулаторією, під ДНЗ «Дубок», під стадіоном) та по с. Геронимівка ( під 

амбулаторією). 

по КПКВК 0217330  «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» 

збільшити видатки розвитку по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об'єктів» в сумі 42,00 тис. грн. на проведення робіт по об’єктах: 

«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»,  

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 1500,00 тис. грн на 

об’єкт «Капітальний ремонт, з облаштуванням стоянки автотранспорту, 

тротуарів та відновлення  мостіння навкруги будівлі амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини за адресою: вул. Небесної Сотні, 81, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області» 

по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити 

видатки розвитку по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 

55,00 тис грн.  додатково на проведення робіт по обєкту: «Капітальний ремонт 

асфальтного покриття по вул. Вернигори с. Геронимівка Черкаського району, 

Черкаської області». 

по КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» на виконання програми «Підтримки комунальних 

підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки.» збільшити 

видатки по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на  69,200 тис. грн. а саме: 14,200 тис. грн. КГ «Поляна» на 

придбання бензопил, 35,00 тис. грн. КП «Господар 2017» на придбання 

кондиціонерів в приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Руська Поляна, 20,00 тис. грн  КГ «Геронимівка» на придбання 

лічильника для обліку стічних вод (додатково). 



по КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» за КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» збільшити видатки на виконання «Програми 

організації рятування людей Руськополянської територіальної громади на 

водних об’єктах Черкаської області  на 2021-2023 роки» на суму 13,00 тис. грн. 

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити видатки 

на 28,200тис. грн.. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» а саме:  

- Субвенція Червонослобідській ТГ (КНП ЧЦРЛ) 28,2 тис. грн. на 

виконання програми «Медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2020-2023 роки» (20 тис. грн.) та виконання 

програми «Розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 

2020-2022роки» (8,200 тис. грн. на придбання технічних засобів 

індивідуальної реабілітації інвалідів). 

по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 

виконання програми «Підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-

2024 роки» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» збільшити видатки на 20,00 тис. грн. (Управління 

соціального захисту населення ЧРДА) та 3,00 тис. грн. на виконання програми 

«Забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних злочинів в Руськополянській ТГ на 

2021-2023 роки» (Філія ДП «Центр пробації» в Черкаській області Черкаський 

районний відділ). 

ІІ. Перерозподіл  призначень 
Враховуючи аналіз використання бюджетних коштів, клопотання 

відділів сільської ради, звернення керівників закладів пропонується внести 

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

по КПКВК 0213241  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» зменшити видатки по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 10,00 тис. грн. та збільшити видатки розвитку по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на придбання принтерів. 

по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити 

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

на суму 350,00 тис. грн збільшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об'єктів» в сумі 350,00 тис грн.  на проведення робіт по обєкту: 

«Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Вернигори с. Геронимівка 

Черкаського району, Черкаської області». 

IІІ. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно листа №61/09-06 від 23.04.2021р. про зміни до помісячного 

розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік збільшити доходи 

бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 119,0 

тис. грн. 



по КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збільшити 

видатки загального фонду на суму 119,00 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 та на придбання спортивного інвентарю та 

спортивної форми. 

 

 

Начальник фінансового управління               Юлія ХРЯПАК 
 

 


