
 
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 
24.10.2022 №147 «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, що 

утворився станом на 01.01.2022 року; 
- перерозподіл призначень; 

 
1. За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що 

утворився станом на 01.01.2022 року збільшено обсяг видатків бюджету на 
475 579 гривень. 

Головний розпорядник – Виконавчий комітет Руськополянської сільської 
ради:  

КПКВК 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» (за рахунок залишку освітньої субвенції) по КЕКВ 2210 на  
придбання енергозберігаючих металопластикових вікон для Геронимівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Вернигори, 
№25 в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області в сумі 1 524 240 
грн. По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на "Капітальний 
ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та охоронної сигналізації 
Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1, за 
адресою: вул. Небесної Сотні,№4 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 
Черкаської області" в сумі 426 254 грн. 

По КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)» (за рахунок залишку коштів бюджету розвитку) по КЕКВ 
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм» в сумі 49 325 грн. для організації та проведення 
підготовчого етапу розробки комплексного плану просторового розвитку з 
формування завдання Руськополянської сільської територіальної громади. 

 
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» збільшити видатки по 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання 
енергозберігаючих металопластикових вікон та дверей для Геронимівського 
закладу дошкільної освіти, за адресою: вул. Лесі Українки, №22-а в с. 
Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області в сумі 46 873 грн. 
зменшити видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 4 818 грн., 
по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в сумі 6 000 грн., 
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 50 000 грн., збільшити видатки 
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 60 000 грн. для придбання джерел безперебійного живлення 
(інвертори, генератори, акумулятори) 

По КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» в сумі 18 930 грн., по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали» в сумі 10 000 грн., по КЕКВ 2230 «Продукти 
харчування» в сумі 21 070 грн. збільшити видатки на КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об'єктів» на виготовлення проектної документації та проведення 
робіт по "Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження 
та охоронної сигналізації (початкова школа хутір) Руськополянського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1, за адресою: вул. Вячеслава 
Чорновола, №39 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області" 
в сумі 144 945 грн.,  

на виготовлення проектної документації: 
-  по "Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження 

та охоронної сигналізації Руськополянського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1, за адресою: вул. Небесної Сотні,№4 в с. Руська 
Поляна, Черкаського району, Черкаської області" в сумі 30 000 грн.,  

- по "Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження 
та охоронної сигналізації Руськополянського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №2, за адресою: вул. Старшини Єпіфанова,№1/2 в с. Руська 
Поляна, Черкаського району, Черкаської області" в сумі 15 000 грн., 

- по "Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження 
та охоронної сигналізації Геронимівського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Вернигори,№25 в с. Геронимівка, Черкаського 
району, Черкаської області" в сумі 15 000 грн.,  

на роботи по проекту: «Капітального ремонту будівель ( їдальні, майстерні, 
бібліотеки) 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» в 
сумі 50 000 грн. 

- зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в 
сумі 50 000 грн. та збільшити видатки по КЕКВ 3142 на виготовлення 
проектної документації «Реконструкція системи опалення Дубіївського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської 
ради, що розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, 
с.Дубіївка, вул. Б. Хмельницького, 1" в сумі 50 000 грн. 



-  збільшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» 180 000 грн. для придбання джерел 
безперебійного живлення (інвертори, генератори, акумулятори) 

По КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити 
видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» по проекту 
«Капітальний ремонт сходів та пандуса в приміщенні Будинку культури с. 
Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області»  в сумі 191 000 грн., 
збільшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» 60 000 грн. для придбання джерел 
безперебійного живлення (інвертори, генератори, акумулятори) 

Внести зміни до пояснювальної записки до рішення Виконавчого комітету 
від 27.09.2022 року №131 та викласти в новій редакції, а саме: …«КПКВК 
0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (за 
рахунок  вільного залишку) збільшити фінансування на суму 600 000 грн., із 
них на поповнення статутного капіталу шляхом придбання основних засобів 
(придбання джерел безперебійного живлення (генераторів)) для КГ «Поляна» 
в сумі 300 000 грн. та для КП «Господар 2017» на придбання джерел 
безперебійного живлення (генераторів) в сумі 300 000 грн.»…  

По КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити 
видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 90 000 грн. для придбання джерел безперебійного живлення 
(інвертори, генератори, акумулятори) 

КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання» збільшити видатки на 90 000 грн. із них на поповнення 
статутного капіталу шляхом придбання основних засобів для придбання 
джерел безперебійного живлення (інвертори, генератори, акумулятори). 

По КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшити асигнування по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 280 000 
грн. 

По КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити 
асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 
сумі 200 000 грн. 
 
Начальник фінансового управління         Юлія ХРЯПАК 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

