
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  05.11.2021р  №12-00/  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:

- Здійснити  перерозподіл  видатків  в  межах  встановлених  бюджетних
призначень.

- Зміни в частині міжбюджетних трансфертів.
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» на 150,00 тис. грн.,  по
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 8,646 тис. грн. КЕКВ 2274 «Оплата
природного  газу»  на  46,500  грн.,  збільшити  асигнування  по  КЕКВ  2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 50,00 тис. грн. на друк оголошень та
оплату юридичних послуг.

по  КПКВК  0211010  «Надання  дошкільної  освіти»  зменшити  видатки
загального фонду по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»
на 3,50 тис. грн. та по  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 54,00 тис. грн.

по  КПКВК  0211021 «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами
загальної середньої освіти»  зменшити видатки загального фонду по КЕКВ
2230  «Продукти  харчування»  на  25,00  тис.  грн.,  КЕКВ  2273  «Оплата
електроенергії»  на 5,4 тис.  грн.,  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на
63,500 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних
послуг» на 45,00 тис. грн.,  збільшити асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» на 3,50 тис.  грн. по КЕКВ 2800 «Інші
поточні  видатки» на 7,20 тис.  грн.  на  оплату сертифікату (про закінчення
будівництва).

по КПКВК 0211142  «Інші програми та заходи у сфері освіти» зменшити
видатки загального фонду по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 30,00
тис. грн.

КПКВК 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» збільшити видатки загального фонду
по КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  на  10,00  тис.  грн.  на
відшкодування вартості лікарських засобів.

 КЗ«Центру культури та дозвілля Руськополянської сільської ради»:  
КПКВК  0214060 «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,
клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  зменшити  видатки
загального  фонду  по КЕКВ  2274  «Оплата  природного  газу»  на
93,860 тис. грн,  збільшити  асигнування  по  КЕКВ  3110  «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» 83,860 тис. грн. на
придбання  лазера  анімаційного  та  генератора  туману  та  КЕКВ  2210



«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  -  25,00  тис.  грн.  на
придбання новорічного декору.

КПКВК  0216030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»
зменшити видатки загального фонду по  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»
на 113,390 тис. грн. збільшити асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» 50,00 тис. грн.

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»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)»  а саме: 

КГ «Поляна» на 76,00 тис. грн. на відновлення вуличного освітлення по
вул.  Небесної  Сотні  с.  Руська  Поляна,  біля  ПЗФ «Сквер  троянд»  по  вул.
Мічуріна   та  по  вул.  Вернигори біля пам’ятника  «Братська  могила»  в  с.
Геронимівка, сплату податків.

КП «Господар 2017» 50,00 тис. грн. на придбання профнастилу.
по  КПКВК  0217670 «Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів

господарювання» збільшити видатки по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» 

по  КП  «Господар  2017»  240,00  тис.  грн.  на  придбання  піролізних
котлів  для  АЗПМСД  с.  Руська  Поляна  та  с.  Дубіївка,  холодильника  та
ноутбука для АЗПМСД с. Геронимівка.

КПКВК  0211171 «Співфінансування  заходів,  що  реалізуються  за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
програми  "Спроможна  школа  для  кращих  результатів"»  збільшити
асигнування  по   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» на 200,00 тис. грн. на виконання додаткових робіт.

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
по  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  на  100,00  тис.  грн.,  по  КЕКВ  2120
«Нарахування на оплату праці» на 56,764 тис. грн.

Начальник фінансового управління Юлія ХРЯПАК


