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ВІД *,<3. Ов.
Пояснювальна записка

до рішення сесії сільської ради від 23.06.2020 №22-5/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;
наближенням видатків 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 17,729 тис.грн.;

розподілом вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020 року 
по загальному фонду у сумі 200,000 тис.грн.

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

1. По видатках сільського бюджету:

1.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на суму 
200,000 тис. грн., з них:

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020 року 
по загальному фонду
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» на суму 200,000 тис.грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 156,000 тис.грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 44,000 тис.грн.

2.3дійснити перерозподіл:

2.1. Зменшити асигнування у листопаді місяці
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z

КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньс 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на сум;
17,729 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
17,729 тис.грн. (на закупівлю комп’ютерного обладнання)

Збільшити асигнування у липні місяці
КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньо 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на сум’
17,729 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
17,729 тис.грн. (на закупівлю комп’ютерного обладнання)

2.2.
Здійсннити перерозподіл, а саме:

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

0111010
(2И1)

+1200,00 -1200,00

0111010
(2210)

-1200,00 +1200,00

0114060
(2111)

+1500,00 -1500,00 0

0114060
(2120)

+2000,00 +200.00 -2200,00 0

0114060
(2273)

-2000,00 -1700,00 +3700.00 0

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

Начальник відділу Л.П.Матвійчук


