
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Україна 
Великохутірська сільська рада 

Фінансовий відділ

19854, Черкаська обл., Драбівський район, с.Великий Хутір вул. Куниці, 10 
E-mail: Vhutir sr@ukr.net код ЄДРПОУ 44078867

Пояснювальна записка
До рішення сесії сільської ради від 17.06.2021 № 8-8/VIII 

«Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 22.12.2020 № 3-7/VIII «Про бюджет Великохутірської сільської територіальної 

громади на 2021 рік»

Винесені на розгляд сесії зміни викликані: 
розподілом вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021 рок 

по загальному фонду у сумі 943,006 тис. грн.;
розподілом вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021 рок 

по спеціальному фонду у сумі 54,94290 тис. гри.;
зменшенням обсягу фінансування на інші функції; 
збільшенням видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на наданн 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідне 
субвенції з державного бюджету у сумі 38,077 тис.грн.;

збільшенням видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишк 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду сумі 30,00' 
тис.грн.

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

1. По доходах бюджету сільської територіальної громади:
1.1. Збільшуються доходи загального фонду бюджету громаді 

в сумі 68,077 тис.грн.:

КДК 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньо' 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 30,000 тис.грн.

КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам : 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» е 

сумі 38,077 тис.грн.

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

981,083 тис. гри., з них:

За рахунок вільних залишків загального фонду на початок року 
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КПКВКМБ 0211021 «Надання загально'! середньої освіти закладами загально*! середньої 
освіти» на суму 700,000 тис. грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 573,000 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 127,000 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на надання Державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

КПКВКМБ 0211200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» на суму 38,077 тис. грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 15,423 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3,394 тис. грн.;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 19,260 тис.грн. (Придбання 
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку).

За рахунок вільних залишків загального фонду на початок року

КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю» на суму 241,006 тис. грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 160,000 тис.грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 30,606тис.грн.;
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 48,000 тис.грн.;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку» - 2,400 тис.грн.

За рахунок вільних залишків загального фонду на початок року

КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів »- 2,000 тис.грн.
- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 2,000 
тис.грн. (на виконання «Програми організаційного забезпечення діяльності роботи 
Драбівського районного сектору філії Державної установи “Центр пробації"’ в Черкаській 
області, по здійсненню контролю за особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з 
позбавленням волі, які проживають на території Великохутірської сільської ради на 2021
2023 роки - 2,0 тис.грн. ).

3.1. Збільшуються видатки бюджету громади спеціального фонду на суму
84,94290 тис. гри., з них:

За рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду

КПКВКМБ 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» на суму 30,000 тис. грн.
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 30,000 
тис. грн. (Виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 
відсотків» на період до 2023 року (на умовах співфінансування))
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За рахунок вільного залишку спеціального фонду (бюджету розвитку)

КПКВКМБ 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 14,94290 тис.грі
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 14,94290 тис.грн. (Капітальний рем^ 
будівлі ЗЗСО І-ІІІ ст. села Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніськ 
району Черкаської області із заміною частини вікон на металопластикові за адресою: е 
Шкільна, 12, с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області).

За рахунок вільних залишків спеціального фонду на початок року

КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утвореї 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядувань 
місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Рад 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцеви 
органами виконавчої влади » 40,000 тис.грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 40,000 тис.грн. (на облаштуваї 
огорожі кладовища с. Рождественське).

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит загального фоі 
бюджету громади у сумі 30,000 тис.грн., напрямком використання якого визначити перед; 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дефіг 
спеціального фонду бюджету бюджету у сумі 30,000 тис.грн. джерелом покриття яке 
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальне 
фонду).

4. Здійснити перерозподіл:

3.1. Відповідно листа Виконавчого комітету Великохутірської сільської р<ади № 27 в 
14.06.2021 року та наказу фінансового відділу №13 від 14.06.2021 року здійснити 
перерозподіл видатків.



січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього:

0210150(2111) 100000,00 -100000,00 0,00

0210150(2120) 22000,00 -22000,00 0,00

0210150(3110) -50000,00 -50000,00

0217321(3132) 50000,00 50000,00

0211010(2111) -20000,00 -20000,00

0211010(2120) -16218,00 -1000,00 -22803,00 -40021,00

0211010(2230) -10000,00 -10000,00

0211021(2111) 75388,00 -75388,00 78278,00 78278,00

0211021(2120) 5420,00 -5420,00 17222,00 17222,00

0211021(2230) 15083,00 26083,00 16083,00 16083,00 73332,00

0211181(2210) 40000,00 40000,00

0213210(2111) 1500,00 5800,00 6600,00 6200,00 20100,00

0213210(2120) 372,00 1300,00 1500,00 1300,00 4472,00

0214030(2120) 200,00 200,00

0214030(2210) -1200,00 -1200,00

0214040(2210) -2200,00 -2500,00 -2300,00 -7000,00

0214060(2111) 7000,00 -7000,00 0,00

0214060(2120) 2000,00 -2000,00 0,00

0214060(2210) 2200,00 2500,00 2300,00 7000,00

0214060(2240) 1000,00 1000,00

0214082(2210) 30000,00 30000,00

0216030(2111) -1500,00 -5800,00 -6600,00 -6200,00 -20100,00

0216030(2120) -372,00 -1300,00 -1500,00 -1300,00 -4472,00

0216030(2210) -40000,00 -30000,00 -95500,00 -165500,00

3710160(2111) 16218,00 1000,00 47803,00 16400,00 -33000,00 48421,00

3710160(2120) 14600,00 3600,00 -6600,00 11600,00

3710160(2240) 1000,00 1000,00

3718710(9000) -16083,00 -16083,00 -16083,00 -16083,00 -64332,00
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170600,00 0,00 0,00 80808,00 0,00 -80808,00 -170600,00 0,00

Начальник відділу Людмила МАТВІЙЧУК


