
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 05.06.2021 р.                          

№7-00/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:  

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» КП «Господар 2017» 94,431 тис. грн. на оплату послуг та 

енергоносіїв в приміщеннях АЗПСМ с.Геронимівка, с. Дубіївка та с. Руська 

Поляна  

по КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» збільшити видатки по КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм» 15,00 тис. грн. на розробку містобудівної 

документації а саме : «Внесення змін до детального плану території в 

адміністративних межах Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (за межами населеного пункту) для будівництва 

пожежного депо, господарського двору, гаражів та допоміжних приміщень КГ 

«Поляна». 

 

ІІ. Перерозподіл  призначень 
Враховуючи аналіз використання коштів та звернення керівників закладів 

пропонується внести зміни в кошториси видатків в межах виділених 

асигнувань, а саме: 

по КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити видатки по загальному фонду на суму 150,00 тис. грн, в тому числі 

видатки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 50,00 

тис. грн. та за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ‒ 

100,00 тис. грн. 

по КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» а саме: по КП «Геронимівка» 

зменшити видатки на 67,940 тис. грн., по КП «Господар 2017» збільшити 

видатки в сумі 150,00 тис. грн. для реалізації програми «Підтримки 

комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 

роки» 



по КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» видатки розвитку по спеціальному фонду 

збільшити на суму 67,940 тис. грн. для реалізації програми «Підтримки 

комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 

роки» 

по КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» зменшити 

видатки на суму 40,069 тис. грн. (субвенція Червонослобідській ТГ КНП 

«Черкаському районному центру первинної медико-санітарної допомоги» 

40,069 тис. грн. на оплату комунальних послуг (енергоносіїв); 

по КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 260,00 тис. грн. та 

збільшити на суму 260,0 тис. грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на придбання матеріалів для проведення ремонтних 

робіт в ЗДО (ясла – садок) «Берізка» с. Руська Поляна Черкаського району 

вул. Генерал-майора Момота,6, в туалетній кімнаті групового приміщення 

№6 та коридору 

IІІ. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно довідки №3 від 17.05.2021р. про зміни до плану асигнувань 

загального фонду бюджету на 2021 рік збільшити доходи бюджету за кодом 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 10,785 тис. грн. та 

відповідно збільшити видаткову частину бюджету по загальному фонду 

по КПКВК 0211142 «Інші програми та заходи у сфері освіти » збільшити 

видатки загального фонду на суму 10,785 тис. грн. по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на виплату обласної стипендії переможцям ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу 

– захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 

 

Крім того, внести зміни в додаток 1 «Перелік об'єктів, що планується 

реалізувати у Руськополянській сільській територіальній громаді за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенцій з державного бюджету, що утворився на 

01.01.2021, у 2021 році» до пояснювальної записки рішення сільської ради від 

21.06.2021 № 6-15/VIII, а саме: 

по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі їдальні у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області» змінити суму з 779,036 

тис.грн. на 663,629 тис.грн. 
по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі (початкова школа 

хутір) Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: 

вул. В’ячеслава Чорновола, 39 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області» змінити суму з 879,674 тис. грн. на 989,849 тис. грн. 

по об’єкту «Капітальний ремонт сходів та пандусу в Руськополянському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 що знаходиться за адресою: вул. Старшини Єпіфанова, 

№1/2,  с. Руська Поляна,  Черкаського району Черкаської області» змінити 

суму з 75,00 тис. грн. на 80,232 тис. грн. 
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