
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 05.10.2021р №10-5/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. 

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

сільської територіальної громади збільшити на 3 020,290 тис. грн., за рахунок: 

- податкових та неподаткових надходжень на 3 020,290 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) – 

(+) 2000,00 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) – (-) 210,00 тис. грн. 

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (ККД 11010500) – (-) 110,00 тис. грн. 

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  (ККД 11020200) – (+) 2,650 тис. грн. 

 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення (ККД 13030100) – (+) 7,870 тис. 

грн. 

 Пальне (ККД 14021900) – (+) 300,00 тис. грн. 

 Пальне (ККД 14031900) – (+) 500,00 тис. грн. 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  

(ККД 18010400) – (+) 200,00 тис. грн. 

 Орендна плата з юридичних осіб (ККД 18010600) – (+) 150,00 тис. грн. 

 Орендна плата з фізичних осіб (ККД 18010900) – (+) 91,00 тис. грн 

 Єдиний податок з юридичних осіб  (ККД 18050300) – (+) 80,00 тис. грн. 

 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (ККД 

18050500) – (-) 30,00 тис. грн. 

 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(ККД 21081500) – (+) 2,350 тис. грн. 

 Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом 

України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають 

перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного 

бюджету (ККД 21082400) – (+) 3,760 тис. грн. 



 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень (ККД 22012600) – (+) 12,00 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) – (+) 13,660 тис. грн. 

 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (ККД 22080400) 

– (+) 7,00 тис. грн. 

Пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету сільської 

територіальної громади на суму 3 020,290 тис. грн. 

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

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

загального фонду по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 54,070 тис. грн. 

на відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті забруднення 

земельної ділянки в адмінмежах Руськополянської сільської ради, за межами 

населеного пункту с. Дубіївка. 

КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

120,00 тис. грн. на придбання новорічних подарунків на виконання 

Комплексної програми «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2021 

рік. 

КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 100,00 тис. грн. на 

благоустрій території та підготовку до новорічних свят. 

КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 73,391 тис. грн, в тому 

числі видатки споживання за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

22,633 тис. грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

- 50,758 тис. грн. на придбання матеріалів та встановлення димової труби в 

Дубіївському сільському будинку культури. 

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 307,011 тис. грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  а саме:  

по КГ «Поляна» - 50,00 тис. грн. а саме:  на відновлення водопостачання 

по вул. 50-річчя Перемоги (р-н «Садок») с. Руська Поляна. 

КП РСР «Благоустрій» 152,011 тис. грн. сплата податкового боргу. 

КП «Господар 2017» 55,00 тис. грн. на асфальтування площадки біля 

приміщення амбулаторії с. Руська Поляна, ліквідування стихійного 

сміттєзвалища в с. Дубіївка. 

КП «Геронимівка» 50,00 тис. грн. на заміну магістральної каналізаційної 

лінії водовідведення для багатоповерхових будинків №22, №28, №29. 

КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 800,00 тис. 

грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації на об’єкт: 

«Будівництво / капітальний ремонт закладу загальної середньої освіти» 



КПКВК 0217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» 

101,818 тис. грн. в тому числі: 49,818 тис. грн. по КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об'єктів» на розроблення проектно-

кошторисної документації на об’єкт: «Будівництво ангару розміром 13м*40м 

по вул. Шевченка 1/1. с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області», 52,00 тис. грн. по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» на проведення робіт по проектах: «Реконструкція мереж вуличного 

освітлення від ТП874 (Л-1, Л-2, Л-3) по вул. Сагайдачного, вул. Симоненка, 

вул. Козацька в с. Руська Поляна Черкаського району, Черкаської області по 

існуючих опорах Черкаського РЕМ».  

по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити 

видатки на 801,00 тис. грн. в тому числі:  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» 550,00 тис. грн. на поточний ремонт доріг Руськополянської ОТГ, 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,00 тис. грн. на 

придбання щебню,   по КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

211,00 тис. грн. на проведення додаткових робіт та по об’єкту: «Капітальний 

ремонт частини вул. Шраменка в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області» - додаткові роботи. 

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити видатки 

на 653,000 тис. грн.. по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» збільшити видатки на 653,00 тис. грн. а 

саме:  

- Субвенція Червонослобідській ТГ 653,00 тис. грн. на виконання 

програми «Розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги на 

2021-2022 роки» (КНП ЧЦРЛ на встановлення кисневої станції – 653,00 тис. 

грн.) 

 по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

- 10,00 тис. грн., а саме: по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» збільшити видатки на 10,00 тис. грн. 

- на виконання програми «Протидії тероризму на території 

Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» 5,00 

тис. грн. 

- на виконання програми «Забезпечення пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту на період 2020-2021 роки» - 5,00 тис. грн на придбання 

паливо-мастильних матеріалів. 

 

 

Начальник фінансового управління     Юлія ХРЯПАК 
 


