
 
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 

27.09.2022 №131 «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): 

- 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. 

 

1. Внести зміни до дохідної частини  бюджету громади в наслідок 

перевиконання: 

по загальному фонду: 

 зменшити Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати (код 11010100) на 1 000 000 грн. 

 збільшити 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 (код 11010200) на 6 200 000 грн. 

 збільшити Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування (код 11010500) на 400 000 

грн. 

 зменшити Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

(код 13010200) в сумі 2 300 000 грн. 

 зменшити Пальне (код 14021900) в сумі 850 000 грн. 

 зменшити Пальне (код 14031900) в сумі 1 700 000 грн. 

 збільшити акцизний податок з реалізації виробниками та/або 

імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються 

в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 



213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (ККД 

14040100) в сумі  350 000 грн. 

 зменшити Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються 

згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 

України) (ККД 14040200) в сумі  350 000 грн. 

 зменшити Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (ККД 

18050500) – 620 000 грн. 

 зменшити Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів (ККД 21081500) на 40 000 грн. 

 зменшити Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень (ККД 22012600)  на 90 000 грн. 

 

ІІ.  За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що 

утворився станом на 01.01.2022 року збільшено обсяг видатків бюджету 

на 2 120 000 гривень  

Головний розпорядник – Фінансове управління Руськополянської сільської 

ради: 

По КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (за рахунок  

вільного залишку) збільшити видатки на поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів в сумі 300 000 грн. на оплату енергоносіїв КНП 

«Черкаська центральна районна лікарня» Червонослобідської сільської ради. 

Головний розпорядник – Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради:  

КПКВК 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» (за рахунок залишку освітньої субвенції) на «Реконструкцію 

системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова) Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Вячеслава Чорновола, 39» в сумі 290 000 гривень у зв’язку з коригуванням 

проектної документації. На проведення робіт з "Капітального ремонту 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" в сумі 

170 000 грн. 

КПКВК 0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» збільшити видатки на придбання матеріалів 

похоронної належності (живі квіти, вінки похоронні з траурною свічкою) в сумі 

10 000 грн. 

КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» (за рахунок  вільного залишку) на виконання Програми «Фінансової 

підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-



2023 роки» на суму 750 000грн. з них: для КГ «Поляна» в сумі 700 000 грн. на 

виплату заробітної плати за вересень – грудень 2022 року, для КП 

«Геронимівка» в сумі 50 000 грн. на придбання фарби та господарчих товарів. 

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 універсальної рамки для фронтального 

навантажувача та 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. 

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 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити 

видатки на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 9 000 грн. та збільшити 

видатки на придбання основних засобів (насос циркуляційний) для старостату 

с.Дубіївка в сумі 9 000 грн. 

По КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» зменшити видатки 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" в сумі 

100 000 грн. Збільшити видатки на виготовлення проектної документації на 

"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., на виготовлення проектної документації 

на "Реконструкція системи опалення Геронимівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. 

Геронимівка, вул. Вернигори, 25" в сумі 50 000 грн. 

По КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити видатки на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 58 000 грн. та 

збільшити видатки на придбання основних засобів (Промислової сирени С-28 

(звуковий оповіщувач) використовується у сфері цивільної оборони для подачі 

звукових сигналів на відкритих просторах у разі виникнення НП в сумі 24 000 

грн. 

По КПКВК 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 

на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 



виробництво (надання)» зменшити асигнування на суму 607 500 грн. по  КП 

«Господар 2017». 

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» збільшити асигнування на суму 607 500 грн. по  КП «Господар 2017» на 

виплату заробітної плати та придбання паливо – мастильних матеріалів. 

По КПКВК 0218130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної 

пожежної охорони» зменшити фінансування для надання поточних 

трансфертів на 49 990 грн. 

 КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити фінансування на суму 83 990 грн на поповнення 

статутного капіталу шляхом придбання основних засобів (придбання 

промислової сирени С-40 (звуковий оповіщувач) використовується у сфері 

цивільної оборони для подачі звукових сигналів на відкритих просторах у разі 

виникнення НП та придбання джерел безперебійного живлення (генератора) 

для КП «Місцева пожежна охорона». 

ІV. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів 
Згідно листа Департаменту соціального захисту населення Черкаської 

ОДА №709/09 від 15.09.2022 року «Щодо перерозподілу коштів» про зміни до 

помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік внести 

зміни до помісячного розпису доходів по ККД 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» збільшити вересень - 3263 гривень. Відповідно внести 

зміни до помісячного розпису видатків загального фонду бюджету по КПКВК 

0213090 «Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни» збільшити вересень – 2163 гривень, по КПКВК 0213171 

«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» 

збільшити вересень – 1100 гривень 

 

Начальник фінансового управління         Юлія ХРЯПАК 


