
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 ЄДРГІОУ 34238349

від 49
Пояснювальна записка

до рішення сесії сільської ради від 19.05.2020 X®21-1/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 надань 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідні 
субвенції з державного бюджету у сумі 14,649 тис.грн.;

збільшенням видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечень 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунс 
відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 86,731 тис.грн.;

Виходячи з викладеного по доходах та видатках бюджету громади вносяться та 
зміни:

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

в сумі 101,380 тис.грн.:

КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 
сумі 14,649 тис.грн.

КДК 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідь 
субвенції з державного бюджету» в сумі 86,731 тис.грн.

2. По видатках сільського бюджету:

2.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на су
56,324 тис. грн., з них:
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За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 
сумі 10,847 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету у сумі 45,477 тис.грн.

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 
56,324тис.грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4,669 тис.грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1,028 тис.грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,627 тис.грн. 

(придбання дидактичного матеріалу для навчання дітей з особливими освітніми потребами - 
5,150 тис.грн., на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп. обл.) - 21,715 
тис.грн. та на закупівлю сучасних меблів - 23,762 тис.грн. Співфінансування на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» передбачено в кошторисі установи на суму 15,0 тис.грн.)

2.2. Збільшуються видатки сільського бюджету спеціального фонду на суму 
45,056 тис. грн., з них:

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 
сумі 3,802 тис.грн.

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 
3,802 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» - 3,802 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету у сумі 41,254 тис.грн.

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму
41,254 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» - 41,254 тис.грн. (на закупівлю комп’ютерного обладнання) Співфінансування 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» передбачено в кошторисі установи на суму 5,0 тис.грн.

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит загального фонду 
сільського бюджету у сумі 45,056 тис.грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 45,056 тис.грн. джерелом покриття 
якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду).
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З.Здійснити перерозподіл:

3.1. Зменшити асигнування
КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі 
71,974 тис.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у сумі 71,974 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»)

Збільшити асигнування
КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі 
71,974 тис.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у сумі 71,974 тис.грн. (на об’єкт 
«Капітальний ремонт адмінприміщенні сільської ради (поліцейської станції) за адресою вул. 
Куниці, 10 с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області»)

Здійсннити перерозподіл, а саме:
3.2.

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

0111010 
(2111)

+3000,00 +3000,00

0111010
(2240)

+1800,00 +43200,00 +80000,00 +125000.00

0111010
(2230)

-8069.45 -3674,57 -346,29 -9166,00 -8743,69 -30000,00

0111010 
(3110)

+25000.00 +25000, (X)

0111010
(3132)

-40000.00 -40000.00

0111010
(3142)

-40000,00 -40000,00

0111020
(2Ш)

+8986,4 +685,58 +7589.32 +30307,00 + 10431,7 +58000,00

0111020
(2120)

+3025,00 +11000,00 +14025.00

0111020
- (2210)

-11000,00 -11000.00

0111020
(2230)

-916,95 -11,01 -8243,03 -24166.00 -23663,01 -57000,00

0113242
(2730)

+10000,00 +10000,00

0114030
(2120)

+1000,00 + 1000.00

0117330
(3132)

+21975,00 +21975,00

0118700
(9000)

-1800 -78200,00 -80000.00

0119130
(2620)

+59995,00 +59995,00 +50010,00 +170000,00

0119770
(2620)

-59995.00 -59995,00 -50010,00 -170000,00

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

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит загального фонду 
сільського бюджету у сумі 46,975 тис.грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 46,975 тис.грн. джерелом покриття 
якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду).

3.3.
Зменшити асигнування
КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 170,00 тис.грн.

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 
170,00 тис.грн.

Збільшити асигнування

З



КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету» в сумі 170,00 тис.грн.

- КЕКВ 2620 «Поточні 
170,00 тис.грн.

трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі

Начальник відділу

■’'країн*

Л.П.Матвійчук


