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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 
05.08.2022 №102 «Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 23.12.2021 №13-35/VІІІ «Про бюджет Руськополянської сільської 
територіальної громади на 2022 рік» 23546000000  

     Обґрунтування необхідності прийняття  рішення 
Пропонується  внести зміни до бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади (далі – бюджет громади): 
- залученням на видатки вільного залишку бюджетних коштів загального 

фонду, що утворився станом на 01.01.2022 року; 
- перерозподіл призначень; 

І. 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 05.08.2022 року нерозподілений залишок 
власних коштів всього 7 364 675,01 гривень)  та розподілити їх таким чином:  

Головний розпорядник – Фінансове управління Руськополянської сільської 
ради: 

По КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
збільшити видатки по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» 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 30 000 грн. ГУНП України в Черкаській 
області на придбання паливо-мастильних матеріалів та запасних частин для 
службових автомобілів. 

ІІ. В зв’язку з виробничою необхідністю внести відповідні 
коригування за рахунок перерозподілу видаткової частини бюджету 

громади загального фонду 
Головний розпорядник – Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради: 
По КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки по 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 250 000 грн.  
По КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти 



харчування» на 100 000 грн. збільшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об'єктів» на 150 000 грн. на виготовлення проектної 
документації та проведення робіт на "Капітальний ремонт будівлі з 
встановленням відеоспостереження та охоронної сигналізації Дубіївського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою: 
вул.Б.Хмельницького, 1 в с.Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 
області". 

По КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги» на виконання Програми «Фінансової підтримки 
комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 
роки» по КЕКВ 2620 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» для КП «Господар 2017»  в сумі 200 000 грн. на 
придбання дров рубаних твердої породи для опалення Амбулаторії ЗПСМ с. 
Руська Поляна. 

По КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити видатки 
на 26 200 грн. серпень та збільшити видатки на грудень на 26 200 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 3 500 грн. 

Головний розпорядник – Фінансове управління Руськополянської сільської 
ради: 

По КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» наблизити 
видатки по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» з грудня на серпень в сумі 26 200 грн. на оплату праці з 
нарахуваннями викладачів КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа» 
для оплати в повному обсязі відпускних та заробітної плати за серпень 2022 
року. 

 
 

в.о. начальника  
фінансового управління           Яна ПОЛОВИНКА 
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