
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 /fy 0^

Пояснювальна записка
до рішення сесії сільської ради від 14.04.2020 №20-l/VII 

«Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2019 № 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 субвенції з місцевого бюджету на надав 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповіді 
субвенції з державного бюджету у сумі 10,222 тис.грн.

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

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

в сумі 10,222 тис.грн.:

КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особ? 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет 
сумі 10,222 тис.грн.

1. По видатках сільського бюджету:

1.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на $ 
10,222 тис. грн., з них:

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особ, 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюдже 
сумі 10,222 тис.грн.
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КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 10,222 
тис.грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5,445 тис.грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1,199 тис.грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,578 тис.грн. 

(придбання дидактичного матеріалу для навчання дітей з особливими освітніми потребами).

2. Здійснити перерозподіл:

2.1. Зменшити асигнування
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 640,000 тис.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у сумі 640,000 тис.грн.

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 130,084 
тис.грн.
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 
130,084 тис.грн.

Збільшити асигнування
КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі 
770,084 тис.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у сумі 770,084 тис.грн. (на об’єкт 
«Капітальний ремонт приміщення ЦНАП вул. Куниці, 10 с. Великий Хутір у рамках фази 
впровадження програми «U-LEAD з Європою» Великохутірської сільської ради Драбівського 
району Черкаської області»)

2.2.
Здійсннити перерозподіл, а саме:

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень ! Зарік
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2.3.
Збільшити асигнування
КПКВКМБ 0116330 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 20,00 тис.грн
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 20,000 тис.грн. (на 
закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території громади)



Змінити цільове призначення коштів наданих районному бюджету на центральну районну 
лікарню рішенням сесії сільської ради від 20.02.2020 №18-9/VII в сумі 20,0 тис.грн. на 
закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)

Начальник відділу Л.П.Матвійчук


