
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 20.08.2020 № 806

Пояснювальна записка
до рішення сільської ради від 20.08.2020 № 23-4/VII 

«Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2019 № 16-4/VH «Про бюджет Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік»

Винесені на розгляд сесії зміни викликані: 
необхідністю спрямування коштів внаслідок перевиконання доходно! части: 

бюджету у сумі 250,000 тис.грн.;
розподілом вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2020 ро 

по загальному фонду у сумі 396,900 тис.грн.;
зменшенням обсягу фінансування на інші функції.

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

1. По доходах сільського бюджету:

1.1. Збільшуються доходи загального фонду бюджету О1
в сумі 250,000 тис.грн.:

перевиконання доходно! частини бюджету у сумі 250,000 тис.грн., в тому числі:

КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачені 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості » -12,900 тис.грі

КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 5,200 тис.грн.
КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 49,300 тис.грн.

КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 118,000 тис.грн.

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » в сумі 8,000 тис.грн.
КДК 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осі( 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в сумі 4,200 тис.грн.
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КДК 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» в сумі 52,400 тис.грн.

2. По видатках бюджету ОТГ:
2.1. Збільшуються видатки бюджету ОТГ загального фонду на суму 

646,900 тис. гри., з них:

За рахунок вільних залишків загального фонду на початок року

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі Ті 
створення), міської, селищної, сільської рад» - 396,900 тис.грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 325,327 тис.грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 71,573 тис.грн.

За рахунок бюджету перевиконання доходної частини загального 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» - 24,000 тис.грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 20,000 тис.грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4,000 тис.грн.

За рахунок бюджету перевиконання доходної частини загального фонду

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» на суму 25,000 тис.грн.
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5,000 тис.грн.;
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20,000 тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини бюджету загального фонду

КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 4,000 тис.грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4,000 тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини бюджету загального фонду

КПКВКМБ 0114060«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 52,000 тис.грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 35,000 тис.грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 17,000 тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини бюджету загального фонду

КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 145,000 тис.грн.
- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 145,000

- на утримання комунального некомерційного підприємства «Драбівський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Драбівської районної ради Черкаської області у сумі 
145,000тис.грн. (на виплату заробітної плати працівникам центру первинної медико- 



санітарної допомоги, які надають медичні послуги жителям Великохутірської сільське 
ОТГ.)

2.2. Збільшуються видатки бюджету ОТГ спеціального фонду на сум 
145,000 тис. грн., з них:

За рахунок вільних залишків спеціального фонду на початок року

КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворени 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радої 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевим) 
органами виконавчої влади » 145,000 тис.грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 145,000 тис.грн. (на ремонт доріг).

3. Здійснити перерозподіл:

3.1.
Здійсннити перерозподіл, а саме:

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього:
1010(2111) 40000,00 -40000,00 0,0
1010(2210) 10000,00 -10000,00 0,0
4060(3132) -80000,00 -80000,0
7324(3132) 80000,00 55000,00 135000,0
7461(2240) 200000,00 200000,0
7461(3132) -324000,00 -324000,0
6030(2240) -50000,00 -50000,0
6030(3122) 50000,00 50000,0
9770(3220) 69000,00 69000,0
1020(2230) -50000,00 50000,00 0,0
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 69,000 тис.грн.
- КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 69,00< 
тис.грн., з них: Драбівському районному бюджету:
- на встановлення паркану відділенню стаціонарного догляду для постійного аб< 
тимчасового проживання в с.Великий Хутір Драбівського територіального центр; 
соціального обслуговування (в частині надання соціальних послуг населении 
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади) у сумі 45 000 грн;
- на співфінансування по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення відділення паліативної 
хоспісної допомоги і реабілітації та інфекційного відділення комунального некомерційноп 
підприємства Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» по вулиц 
Садовій, 1 смт. Драбів Черкаської області» комунальному некомерційному підприємств; 
Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» у сумі 24 000 грн.

сільського бюджету у сумі 150 
передачу коштів із спеціаль 
загального фонду сільськ 
визначити надходження к

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит спеціального фонд; 
тис.грн., напрямком використання якого визначиті 

жету до загального фонду бюджету та дефіщг 
150,000 тис.грн. джерелом покриття якоп 

фонду до загального фонду бюджету.

Начальник відділу Людмила МАТВІЙЧУК


