
 
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 
07.11.2022 №162 «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 
50 000 гривень. 

Головний розпорядник – Фінансове управління Руськополянської сільської 
ради: 

По КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (за 
рахунок вільного залишку коштів) збільшити видатки по КЕКВ 2620 «Поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів» на виконання 
Програми «Підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки» 
передбачена субвенція в сумі 50 000 грн. для Черкаської районної військової 
адміністрації для придбання палива для службового автомобіля.  

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 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 45 000 грн. 
та збільшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» 45 000 грн. для придбання джерел 
безперебійного живлення (акумулятори) 

КПКВК 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» (за рахунок залишку освітньої субвенції) зменшити 
видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 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. та збільшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 
на розробку проекту та виконання робіт по «Капітальному ремонту будівлі із 
заміною віконних блоків у Геронимівському закладі загальної середньої освіти 
І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради за адресою: с. Геронимівка, вул. 
Вернигори, №25, Черкаського району, Черкаської області» в сумі 1 524 240 
грн.  

- Зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 
на «Капітальний ремонт існуючої системи зовнішньої каналізації 
Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 
Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою: вул. Старшини 
Єпіфанова, 1/2, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області» в 
сумі 1 059 894 гривні та збільшити видатки на виконання робіт по проектах 
"Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та 
охоронної сигналізації Руськополянського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №2, Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Старшини 
Єпіфанова,№1/2 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області" 
в сумі 212 775 грн., по "Капітальному ремонту будівлі з встановленням 
відеоспостереження та охоронної сигналізації Геронимівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Руськополянської сільської ради за 
адресою: вул. Вернигори,№25 в с. Геронимівка, Черкаського району, 
Черкаської області" в сумі 104 469 грн., та по КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 742 650 грн. для 
придбання генераторів та кухонного обладнання для харчоблоків ЗЗСО. 

По КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» зменшити 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 170 000 грн., по 
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 30 000 грн., збільшити видатки по 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення поточного 
ремонту будівлі із заміною віконних блоків та дверей у Геронимівському 
закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Руськополянської сільської 
ради за адресою: с. Геронимівка, вул. Лесі Українки, №22-а Черкаського 
району, Черкаської області сумі 170 000грн. та збільшити видатки по КЕКВ 
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 
30 000 грн. для придбання джерел безперебійного живлення (акумулятори) 

По КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» зменшити видатки КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 62 000 грн. та по КЕКВ 2230 
«Продукти харчування» в сумі 27 000грн. та збільшити видатки по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 89 000 
грн. для придбання джерел безперебійного живлення (акумулятори). 

По КПКВК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити 
видатки КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 
30 000 грн. 



По КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити 
видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 30 000 грн. для придбання джерел безперебійного живлення 
(акумулятори). 

Внести зміни до пояснювальної записки 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 
виклавши назви об’єктів в новій редакції, а саме: 

… «"Капітальний ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та 
охоронної сигналізації Руськополянського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №1, Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Небесної 
Сотні,№4 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області"»… 

… «"Капітальному ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження 
та охоронної сигналізації (початкова школа хутір) Руськополянського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1, Руськополянської сільської ради за 
адресою: вул. Вячеслава Чорновола, №39 в с. Руська Поляна, Черкаського 
району, Черкаської області"»… 

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

та охоронної сигналізації Руськополянського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1, Руськополянської сільської ради 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, Руськополянської сільської ради 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, Руськополянської сільської ради 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, 
Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в 
с.Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області» в сумі 50 000 грн.»…  

 
 

Начальник фінансового управління         Юлія ХРЯПАК 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

