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

 

до рішення Руськополянської сільської ради від 04.06.2021р №7-7/VIII «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020р №3-41/VIІ «Про 

бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік». 

      Винесення  на розгляд на сесії  сільської ради рішення про внесення змін 

до бюджету сільської ТГ викликано: 

- перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень; 

- змінами в частині міжбюджетних трансфертів. 

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

пропонується внести зміни в кошториси видатків в межах виділених 

асигнувань, а саме: 

по КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 100,00 тис. грн. та 

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

інвентар» на суму 100,00 тис. грн. на придбання миючих засобів та 

канцелярських товарів в заклади дошкільної освіти «Світлячок», «Сонечко» та 

«Дубок» Руськополянської с/р.; для ЗДО «Берізка» зменшити асигнування по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 50,00 тис. грн. 

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

на 50,00 тис. грн. на оплату послуг по ремонту; для ЗДО «Світлячок» 

збільшити видатки споживання по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» на суму 70,00 тис. грн. на придбання дров та по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 23,00 тис. 

грн. на придбання дверей, збільшити видатки розвитку по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 

18,00 тис. грн. для придбання електропилки  STIHL MSE 230C-B та мотокоси 

STIHL FS 120. 

по КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» зменшити видатки загального фонду по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 115,00 тис. грн., по КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» на 200,00 тис. грн., по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на 

300,00 тис. грн. та збільшити асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на суму 115,00 тис. грн. на придбання 

миючих засобів та канцелярських товарів в ЗЗСО Руськополянської с/р., по 

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

облаштування доріжки біля приміщення початкових класів 

Руськополянського ЗЗСО №1, збільшити видатки розвитку по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 

42,00 тис. грн. для придбання електричної плити з духовкою для шкільної 

їдальні Дубіївського ЗЗСО Руськополянської сільської ради. 

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

20,00 тис. грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

на надання грошової компенсації за придбання спортивної форми дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради. 



по КПКВК 0211181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"» збільшити видатки споживання по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 132,500 тис. грн. (придбання сучасних 

меблів, засобів навчання та обладнання) та збільшити видатки розвитку по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 88,220 тис. грн. (закупівля комп’ютерного обладнання) 

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

що передаються до комунальної власності» збільшити видатки загального 

фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

6,780 тис. грн. на придбання ігрової стінки та столу для образотворчого 

мистецтва. 

по КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» зменшити видатки споживання 

(загального фонду) по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм» 15,00 тис. грн. збільшити 

видатки розвитку (спеціального фонду) в сумі 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». 

по КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

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

49,500 тис. грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації та 

проходження експертизи на об’єкт: «Капітальний ремонт покрівлі 

приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: 

вулиця Генерал-майора Момота, 6, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області». 

по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити 

видатки загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на суму 50,00 тис. грн. та  збільшити видатки загального фонду по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 50,00 тис. грн. на 

придбання асфальту (на умовах співфінансування з жителями с. Геронимівка) 

для укладання в с. Геронимівка.  

Крім того, внести зміни до пояснювальної записки рішення сільської 

ради від  26.02 2021 №5-10/VIII та від 21.06.2021 № 6-15/VIII, а саме: 

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

зменшити видатки розвитку в сумі 19,00 тис. грн. а саме: по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 934,95 грн. на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження 

експертизи по об’єкту: «Будівництво вуличного освітлення від ТП-775 по вул. 

Богуна в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області»; по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 1871,58 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 КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об'єктів» в сумі 16193,47 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», «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-353 

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

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області», «Реконструкція мереж 

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

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

району, Черкаської області», «Реконструкція мереж вуличного освітлення від 

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

вул. Молодіжна в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області», 

«Реконструкція з добудовою будинку сільської ради с. Руська Поляна по вул. 

Шевченка,67 Черкаського р-ну Черкаської обл.» 

 Збільшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» в сумі 19 000 грн. на виготовлення проектно – кошторисної 

документації та проходження експертизи на об’єкт: «Реконструкція мереж 

вуличного освітлення від ТП-874 (Л-1, Л-2, Л-3) по вул. Сагайдачного, вул. 

Симоненка, вул. Козацька в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області». 

 

IІІ. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
 Згідно розпорядження Черкаської ОДА від 27 травня 2021 р. №300 «Про 

розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету» збільшити доходи 

бюджету за кодом 41034500 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 342,356 

тис. грн. та відповідно збільшити видаткову частину бюджету по загальному 

фонду по КПКВК 0211182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на 

суму 342,356 тис. грн. збільшити видатки споживання по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 247,213 тис. грн. 

(придбання сучасних меблів, засобів навчання та обладнання, підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії) та збільшити 

видатки розвитку по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на суму 95,143 тис. грн. (закупівля 

комп’ютерного обладнання) 
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