
Україна 
Великохутірська сільська рада 

Драбівського району Черкаської області

19854, Черкаська обл., Драбівський район, с.Великий Хутір вул. Куниці, 10
E-mail: Vhutir sr@ukr.net код ЄДРПОУ 34238349

від №<W

Пояснювальна записка
до рішення сесії сільської ради від 18.03.2020 № 19-1/VII

«Про внесення змін до рішення сільської ради
від 24.12.2020 № 16-4/VII «Про бюджет Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік»

Винесені на розгляд сесії зміни викликані: 
зменшенням обсягу фінансування на інші функції;
збільшенням видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у сумі 174,800 тис.грн.

Виходячи з викладеного по доходах та видатках районного бюджету вносяться такі 
зміни:

1. По доходах сільського бюджету:
1.1. Збільшуються доходи загального фонду сільського бюджету

в сумі 174,800 тис.грн.:

КДК 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі
174,800 тис.грн.

1. По видатках сільського бюджету:

1.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на суму
174,800 тис. грн., з них:

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі
174,800 тис.грн.

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньо! 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму
174,800 тис.грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 143,279 тис.грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 31,521 тис.грн.
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2. Здійснити перерозподіл

2.1.
Внести зміни до плану доходів, а саме:

кдк СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ ЛИПЕНЬ За рік
11010100
Податок на доходи
фізичних осіб, що
сплачується податковими 
агентами, із доходів 
платника податку у вигляді 
заробітної плати

-120000,00 +120000,00 0

18010700
Земельний податок з
фізичних осіб

-2000,00 -16000,00 -8000,00 +26000,00 0

180505
Єдиний податок з
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких 
частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за
попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

+2000,00 +16000,00 +128000,00 -146000,00 0

0 0 0 0 0

2.2.
Здійсннити перерозподіл видатків, а саме:

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік

0110150
(2210)

+4780,00 +4780.00

0110150
(2240)

-4780,00 -4780,00

0111010
(2210)

+ 1000,00 + 1000.00 +390,00 +2390.00

0111010
(2240)

-1000,00 -1000.00 -390,00 -2390,00

0111020
(2210)

+14340,00 +14340,00

0111020 
(2274)

-14340,00 -14340,00

0113242
(2730)

+10000,00 +12000,00 -3000,00 -3000,00 -3000,00 -3000,00 -5000,00 -5000,00 0

0116030
(2210)

+16730,00 -10000.00 -12000,00 +3000,00 +3000,00 +3000,00 +3000,00 +5000,00 +5000.00 +16730,00

0116030
(2240)

-16730,00 -16730,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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