
 
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 виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 

14.06.2022 №78 «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: 

- Внесення змін до доходної частини бюджету ; 

- залученням на видатки вільного залишку бюджетних коштів загального 

фонду, що утворився станом на 01.01.2022 року; 

- перерозподіл призначень; 

- зміни в частині міжбюджетних трансфертів 

І. Внесення змін до доходної частини бюджету 

Пропонується внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади за рахунок: 

 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) – (+) 1 500 000 грн. 

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  (ККД 11020200) – (+) 50 000 грн. 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ККД 

13010100) – (-) 50 000 грн. 

 Пальне (ККД 14021900) – (-) 93 000 грн. 

 Пальне (ККД 14031900) – (-) 1 500 000 грн. 

 Інші надходження   (ККД 24060300) – (+) 93 000 грн. 

ІІ. Залучення на видатки вільного залишку бюджетних коштів, що 

утворився станом на 01.01.2022 року 

За даними звіту про виконання сільського бюджету за 2021 рік, обсяг 

залишку коштів загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2022 

року, за вирахуванням оборотної касової готівки по сільському бюджету, 

становить 16 317 038,74 гривень (станом на 14.06.2022 року нерозподілений залишок 

власних коштів всього 7 434 675,01 гривень)  та розподілити їх таким чином:  

По КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

збільшити видатки на виконання Програми «Забезпечення громадського 

порядку за громадської безпеки на території Руськополянської сільської 



територіальної громади Черкаського району Черкаської області на 2021-2025 

роки» передбачена субвенція в сумі 45 000 грн. ГУНП України в Черкаській 

області на придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення потреб 

офіцера громади.  

 

ІІІ. Перерозподіл призначень 
По КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки по 

КЕКВ 2210 «.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 30 000 грн. та 

збільшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на 30 000 грн. на придбання бензопили, 

насоса для безперебійної системи опалення опалювального сезону 2022-2023 

рр. та мотокоси  ЗДО «Дубок» с. Дубіївка. 

По КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «.Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на 17 000 грн. та збільшити видатки по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на 17 000 грн. на придбання бензопили для Дубіївського ЗЗСО 

для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 рр. у зв'язку з переходом 

на тверде паливо. 

По КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

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

інвентар» на 85 420 грн.  

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» спрямувати кошти 

на виконання програми «Забезпечення громадського порядку за громадської 

безпеки на території Руськополянської сільської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області на 2021-2025 роки» на придбання 

ліцензійної  програми комплексної системи «Безпечна Черкащина» для 

підключення наявної відеокамери до ситуаційного центру ГУНП в Черкаській 

області в сумі 5 500 грн.  

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

що передаються до комунальної власності» збільшити видатки по КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки» в сумі 420 грн. на сплату земельного податку. 

По КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити видатки в сумі 85 000 грн. по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» КП 

«Господар 2017» на придбання воріт секційних з автоматикою для 

встановлення в гаражі АЗПМСД с.Руська Поляна (50 000 грн.) та  

електричного котла в приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Геронимівка (35 000 грн). 

ІV. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно з рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 

26.05.2022 року №52 про внесення змін до рішення сільської ради від 

22.12.2021 року №21-08/VIII«Про бюджет Степанківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» внести зміни до помісячного розпису 

доходів по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити 

травень – 67 808,00 гривень. Відповідно внести зміни до помісячного розпису 



видатків загального фонду бюджету КЗ « Спорт для всіх» по КПКВК 0215062 

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 67 808,00 гривень КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями.  

 

 

 

Начальник фінансового управління     Юлія ХРЯПАК 


