
 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, 19602,  

тел./факс: (0472) 30-34-31, E-mail: finansoverp@gmail.com, Код ЄДРПОУ 44094056 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення зі змінами Руськополянської сільської ради від 15.02.2022 

№15-00/VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради 

від 23.12.2021 №13-35/VІІІ «Про бюджет Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2022 рік» 23546000000  

      Винесення  на розгляд на сесії  сільської ради проекту рішення про 

внесення змін до бюджету сільської територіальної громади викликано: 

- розподілом додаткового фінансового ресурсу бюджету; 

І. Розподіл додаткового фінансового ресурсу 
Залишок коштів загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2022 року 

склався у сумі 21 002 638,80 грн. (в тому числі: 16 317 038,74 грн.. вільний залишок коштів 

місцевого бюджету, 554,73 грн. - залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, 4 383 757,17 грн. залишок коштів освітньої субвенції, 

25 533,16 грн. залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який 

склався  станом на   1 січня 2022 року) розподілений таким чином:  
По КПКВК 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів» по КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» на 

співфінансування заходу «Реконструкція Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області» в розмірі 10% від загальної кошторисної вартості 

будівництва становить 5 497 806,00 грн. 

По КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»  на 

виконання програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» на 2022-2025 роки» від 23.12.2021 року 

№13-21/VIII всього  76 100,00 грн з них: по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» 38 050,00 грн. та по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

38 050,00 грн. 
Залишок коштів по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022 року склався 

всього в сумі 1 183 283,67 грн. із них по бюджету розвитку – 148 584,89 грн., 

природоохоронний фонд – 598 753,33 грн., втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 288 543,37 грн., цільові фонди – 77 523,17 грн. інші 

залишки на рахунках власних надходжень – 69 878,91 грн 

По КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» на детальний план території частини території 

комунальної форми власності площею 1,,8277 га по вул. Небесної Сотні, 4 в с. 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської області в сумі 35 000,00 грн. 

 

Начальник фінансового управління     Юлія ХРЯПАК 


