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

 

до проекту рішення Руськополянської сільської ради від 16.08.2021р №9-

00/VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020р №3-

41/VIІ «Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

      Внесення змін до бюджету сільської територіальної громади обумовлено з 

метою вирішення важливих першочергових питань: 

- Внесення змін до доходної частини бюджету 

- Здійснити перерозподіл видатків в межах встановлених бюджетних 

призначень; 

- змінами в частині міжбюджетних трансфертів. 

І. Внесення змін до доходної частини бюджету 
Пропонується внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади збільшити на 2 630,106 тис. грн., за рахунок: 

- податкових та неподаткових надходжень на 2 630,106 тис. грн. в  т. ч. за 

рахунок: 

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (ККД 11010100) – 

(+) 1000,00 тис. грн. 

 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами (ККД 11010200) – (-) 700,00 тис. грн. 

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (ККД 11010500) – (-) 182,600 тис. грн. 

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  (ККД 11020200) – (+) 0,706 тис. грн. 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ККД 

13010100) – (+) 100,00 тис. грн. 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) (ККД 13010200) – 

(+) 800,00 тис. грн. 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

(ККД 18010400) – (+) 700,00 тис. грн. 

 Земельний податок з юридичних осіб (ККД 18010500) – (-) 60,00 тис. грн. 

 Єдиний податок з юридичних осіб  (ККД 18050300) – (+) 100,00 тис. грн. 

 Єдиний податок з фізичних осіб  (ККД 18050400) – (+) 800,00 тис. грн. 

 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(ККД 21081500) – (+) 48,00 тис. грн. 

 Плата за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) – (+) 

5,00 тис. грн. 



 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 

а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою 

державною реєстрацією (ККД 22012900) – (+) 9,5 тис. грн. 

 Інші надходження  (ККД 24060300) – (+) 9,5 тис. грн. 

Пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету сільської 

територіальної громади на суму 2 630,106 тис. грн 

КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» - 166,00 тис. грн. в т. ч.: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 88,00 тис. грн. з 

них на придбання акумуляторної батареї, тачки будівельної та 

металопластикових вікон в приміщення котельні ЗДО «Світлячок»(40,00 

тис.грн); матеріали для ремонту котельні ЗДО «Дубок»(48,00тис. грн). КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 

суму 78,00 тис. грн. на оновлення комп'ютеної техніки (придбання ноутбуків 

4 шт. для закладів дошкільної освіти) та безперебійника з вмонтованим 

стабілізатором постійної напруги для введення в експлуатацію 

твердопаливного котла для ЗДО «Світлячок». 

КПКВК 0211142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 133,100 тис. 

грн.  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 133,100 тис. грн. на 

відшкодування вартості підвезення учнів до закладів загальної середньої 

освіти. 

КПКВК 0211171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для кращих результатів"» - 220,789 тис. грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» співфінансування по 

проекту: «Капітальний ремонт частини покрівлі з утепленням 

Руськополянського ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця Небесної Сотні 

№4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області» 220,789 тис. 

грн. 

КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» -  

80,00 тис. грн. КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на відшкодування 

вартості пільгових медикаментів. 

КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» 15,00 тис. грн. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» 15,00 тис. грн. на придбання памперсів та квітів на виконання 

Комплексної програми «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2021 

рік. 

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

передаються до комунальної власності» 6,650 тис. грн. по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання татамі 

ковриків. 

КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 5,50 

тис. грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на придбання 

ліцензійної  програми комплексної системи «Безпечна Черкащина» для 

підключення наявної відеокамери до ситуаційного центру ГУНП в Черкаській 

області.  



КПКВК 0217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» 

9,00 тис. грн. КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на проведення 

експертизи по проектах будівництва : «Капітальний ремонт покриття тротуару 

по вул. Благовісна в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області» 

та «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Чигирина в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області».  

КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» - 158,743 тис. грн. по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» співфінансування виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі та відмостки будинку культури в с. Геронимівка Руськополянської 

сільської ради Черкаського району, Черкаської області». 

по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 650,00 тис. 

грн. по КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об'єктів» - на проведення робіт 

та проходження експертизи по обєкту: «Капітальний ремонт частини вул. 

Шраменка в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області». 

КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» 46,812 тис. грн. 

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» в т.ч. по обєктах:  

1) «Земельна ділянка під кадастровим номером 7124985200:02:004:0161, 

площею 2,0183 га, за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 79 а, 

Черкаського району, Черкаської області» - 15,012 тис. грн.,  

2) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельних ділянок 

загальною орієнтовною площею 0,1000 га у комунальну власність для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), 

11.04 (під каналізаційно – насосні станції) в адмінмежах Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області в межах населеного 

пункту с. Геронимівка по пров. Молодіжному та вул. Вернигори – 6,890 тис. 

грн.,  

3) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,40 га у комунальну власність для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, 03.12 в 

адмінмежах Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області в межах населеного пункту с. Геронимівка по вул. Перемоги, 2 – 6,360 

тис. грн.,  

4) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельних ділянок 

загальною орієнтовною площею 0,2100 га у комунальну власність для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), 

11.04 (під артезіанські свердловини та водонапірні вежі) в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області в 

межах населеного пункту с. Дубіївка по вул. Б. Хмельницького, 1 Травня та 

вул. Чекаленка – 9,010 тис. грн.; 



5) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельної ділянки 

разі зміни її цільового призначення площею 0,1000 га, кадастровий номер 

7124982500:02:002:0861, яка визначена для продажу права оренди на 

земельних торгах (у формі аукціону) для індивідуального садівництва в 

адмінмежах Руськополянської сільської радиЧеркаського району Черкаської 

області за межами населеного пункту с.Геронимівка - 3,180 тис. грн.  

6) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельної ділянки 

разі зміни її цільового призначення площею 0,2266 га, кадастровий номер 

7124982500:02:002:0860, яка визначена для продажу права оренди на 

земельних торгах (у формі аукціону) для ведення особистого селянського 

господарства в адмінмежах Руськополянської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за межами населеного пункту с.Геронимівка - 3,180 

тис. грн.  

7) розроблення проекту землеусторою, щодо відведення земельної ділянки 

разі зміни її цільового призначення площею 0,1000 га, кадастровий номер 

7124982500:02:002:0862, яка визначена для продажу права оренди на 

земельних торгах (у формі аукціону) для індивідуального садівництва в 

адмінмежах Руськополянської сільської радиЧеркаського району Черкаської 

області за межами населеного пункту с.Геронимівка - 3,180 тис. грн.  

 КЗ«Центру культури та дозвілля Руськополянської сільської ради»: 

КПКВК 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 7,320 тис. грн. КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» 6,00 тис. грн та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» 1,320 тис. грн.  

КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 6,520 тис. грн, в тому 

числі видатки споживання за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на оплату послуг по водопостачанню Дубіївського сільського 

будинку культури. 

 КЗ « Спорт для всіх»: 

КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 45,140 тис. грн. 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на виплату заробітної плати з нарахуваннями.  

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 347,3 тис. грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  а саме:  

по КГ «Поляна» - 52,300 тис. грн. а саме:  на благоустрій території 

(виплата ЗП підсобного працівника 52,300 тис. грн.). 

КП «Господар 2017» 290,00 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями 

водія трактора по благоустрою с. Дубіївка) виготовлення техпаспорта та 

продовження ремонту в приміщенні амбулаторії с. Руська Поляна 

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  134,00 тис. грн. а саме:  

по КГ «Поляна» - 93,00 тис. грн. на придбання навісного обладнання 

косарки роторної та щітка для очищення дорожнього полотна 

КП «Господар 2017» 41,00 тис. грн. на придбання навісного обладнання 

косарки роторної для обкошення узбіч. 

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити видатки 

на 338,232 тис. грн.. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» а саме:  

- На Управління освіти і науки  Черкаської ОДА – 116,232 тис. грн. 

співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних працівників для 

організації дистанційного навчання у 2021 році. 

- Субвенція Червонослобідській ТГ 200,00 тис. грн. на виконання програми 

«Розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги на 2021-

2022 роки» (КНП ЧЦРЛ на оплату енергоносіїв - 200,00 тис. грн.) та 

виконання програми «Підтримки музичних шкіл на 2021-2022 роки» (22,00 

тис. грн. на виплату ЗП у зв’язку з підвищенням тижневого навантаження) 

по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 265,00 

тис.грн., а саме: 

- 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 200,00 тис. грн. (ЧРДА)  

- на виконання програми «Забезпечення безперебійного функціонування 

системи казначейського обслуговування в Черкаській області на 2021-2022 

роки» 15,00 тис. грн.  

- на виконання програми «Забезпечення пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту на період 2020-2021 роки» - 10,00 тис. грн на придбання 

паливо-мастильних матеріалів. 

- на виконання програми «Протидії тероризму на території 

Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» 10,00 

тис. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів. 

- на виконання програми «Покращення якості надання адміністративних 

послуг в ТСЦ 7141 РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на 

період 2021 - 2023 роки» - 30,00 тис. грн. 

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

пропонується внести зміни в кошториси видатків в межах виділених 

асигнувань, а саме: 

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах » - зменшити видатки 

загального фонду по . КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 48,00 тис. Грн. та КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» 30,00 тис. грн.  

Збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» 25,00 тис. грн. на придбання канцелярських товарів (папір, ручки, 

папки, файли, сегрегатори та ін.) 



по КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшити асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на 18,00 тис. на монтаж засобів охоронної 

сигналізації в Руськополянському ЗЗСО №1 розташованого за адресою: 

Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, в приміщеннях 

кабінетів інформатики №1, №2, №3. 

по КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» збільшити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 35,00 тис. грн: 

КП «Геронимівка» 30,00 тис. грн. на ремонт КНС.  

КГ «Поляна» - 5,00 тис. грн. а саме:  на благоустрій території (придбання 

дорожніх люків 5,00 тис. грн.) 

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 258,00 тис. грн. та  збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на суму 20,00 тис. грн. на придбання гран 

відсіву для укладання по вулиці Вернигори в с. Геронимівка;  

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

збільшити видатки спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об'єктів» 138,00 тис. грн. по проекту «Капітальний ремонт площі біля 

стели Пам’яті та «Вічного вогню» в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області». 

Виконання додаткових робіт по об’єкту: «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»100,00 тис. грн. 

по КПКВК 0217324 «Будівництво установ та закладів культури»  

зменшити видатки спеціального фонду по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об'єктів» в сумі 180,293 тис. грн. по об’єкту будівництва 

«Реконструкція системи опалення Будинку культури в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області». 

 КЗ«Центру культури та дозвілля Руськополянської сільської ради»: 

КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити видатки по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 180,293 тис. грн. на придбання мікшерного пульту, 

планшету,  світлових приладів. 

По головному розпоряднику «Фінансове управління Руськополянської 

сільської ради» 

КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах » - зменшити 

видатки загального фонду по . КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 40,00 тис. грн. 

збільшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 



довгострокового користування» на суму 40,00 тис. грн. на придбання 

комп’ютерної техніки та БФП. 

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  

04.06.2021 № 7-7/VIII.(Додаток зі змінами додається) 

 

IІІ. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно листа управління охорони здоров’я Черкаської ОДА від 

12.07.2021р. №2693/02/12-01-18, внести  зміни до помісячного розпису доходів 

загального фонду бюджету по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 

208,264 тис.грн. відповідно внести  зміни до помісячного розпису видатків 

загального фонду бюджету по КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 208,264 тис. грн. 

Повідомлення №43 від 09.08.2021 р. про зміни до помісячного розпису 

асигнувань загального фонду державного бюджету( міжбюджетні трансферти) 

на 2021 рік, внести  зміни до помісячного розпису доходів загального фонду 

бюджету по ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» на суму 1 428,695 тис. грн. та відповідно внести  зміни до 

помісячного розпису видатків загального фонду бюджету по КПКВК 0217363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» - 1 428,695 тис. грн. по 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» виконання робіт по об’єкту: 

«Капітальний ремонт покрівлі та відмостки будинку культури в с. Геронимівка 

Руськополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області». 

Згідно розпорядження Черкаської ОДА від 27 травня 2021 р. №300 «Про 

розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету» збільшити доходи 

бюджету за кодом 41051400 «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. внести зміни до помісячного розпису згідно наданого 

Управлінням освіти і науки ЧОДА помісячного плану асигнувань від 

23.07.2021 р. 
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