
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11.08.2021 № 10-2/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: 
необхідністю спрямування коштів внаслідок перевиконання доходно! частини 

бюджету у сумі 318,294 тис.грн.;
зменшенням обсягу фінансування на інші функції;
збільшенням видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
у сумі 1500,0 тис.грн.

Фінансовий вдідлл

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

1. По доходах бюджету сільської територіальної громади:

1.1 Збільшуються доходи загального фонду бюджету громади в сумі
1 818,294 тис.грйЛРиНЄО«те

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 240,000 тис.грн.;
І-.оДд . . , рІК»

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 70,000 тис.грн.;

КДК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 0,294 тис.грн.;

КДК 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в сумі 8,000 тис.грн.;

' • ЛіиОсПП- 0-. О Н і рЮ--ДЙ

КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій » в сумі 1500,0 тис.грн.

2. По видатках бюджету громади:
2.1. Збіллшуюіься ввддзки бюдакету громади загаиілного фондд на суму 113,009 тис.грр.,
з них: ■

За рахунок перевиконання доходно! частини бюджету загального фонду
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КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» 30,0 тис. грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 30,0 тис. грн.

КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» у сумі 10,474 тнс.грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 10,474 тис.грн. для 
придбання тюлі в їдальню ЗЗСОІ-ІІ ст. с Безбородьки.

КПКВКМБ 0211142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» у сумі 3,62 тнс.грн. (КЕКВ 
2730) для надання допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років.

КПКВКМБ 0213210 «Організація та проведення громадських робіт » на суму 30,000тнс.грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 24,600 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5,4 тис. грн.

КПКВКМБ 0213242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 
у сумі 49,0 тнс.грн.,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на проведення заходу «У школу 
з радістю» у сумі 30,0 тис.грн.,
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для надання матеріальної допомоги у сумі 19,0 
тис.грн.

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 5,000 тнс. грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,000 тис. грн.

КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 35,0 тнс.грн. на 
проведення заходів присвячених Дню села с. Безбородьки 15,0 тис.грн. с. Великий Хутір 
20,0 тис.грн. (КЕКВ 2210 20,0 тис.грн., КЕКВ 2240 15,0 тис.грн.)

3. Збліьшуються ввдаткн бюджету громадн спецаліьного фонду на суму
1655,2 тнс. грн., з них:

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

КПКВКМБ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 1500,0 тнс.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1500,0 тис.грн. (Капітальний ремонт 
будівлі (харчоблоку) закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області за адресою: вул. О.Дорошенка, 126 с. Великий 
Хутір Золотоніського району Черкаської облшсп ).

За рахунок перевиконання доходно! частини бюджету загального фонду

КПКВКМБ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 150,0 тнс.грн. для 
співфінансування по проекту (з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної 
документації)
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- KERB 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - • 150,0 тис.грн. (Капітальний ремонт 
будівлі (харчоблоку) закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області за адресою: вул. О.Дорошенка, 126 с. Великий 
Хутір Золотоніського району Черкаської області).

КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на суму 5,200 
тис.грн.
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 5,200 тис.грн. (оплата експертної оцінки 
проектно- кошторисної документації на об’єкт «Капітальний ремонт (заміна покрівлі у вісях 
A-В х 1-2+ 12м) будівлі Великохутірської сільської ради по вул.Куниці, 10 в с. Великий 
Хутір Золотоніського району Черкаської області»).

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит загального фонду 
бюджету громади у сумі 1 655,2 тис.грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 
дефіцит спеціального фонду бюджету бюджету у сумі 1 655,2 тис.грн. джерелом покриття 
якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду).

4. Здійснити перерозподіл:

4.1. Відповідно листа Виконавчого комітету сільської ради № 31 від
06.08.2021 року та наказу фінансового відділу №16 від 06.08.2021 року здійснити 
перерозподіл видатків.

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

0210150 (21Н) 200000,00 219566,00 -50000,00 -29000,00 -223000,00 -111566,00 0,00

0211051(2120) 50000,00 -50000,00 0,00

0211010(2230) -13000,00 -13000,00

0212021 (211Н) -200000,00 200000,00 0,00

0211021(2120) -50000,00 50000,00 0,00

0211021(2210) 100000,00 -10000,00 -20000,00 -70000,00 0,00

0211021(2230) 13000,00 1300000

0211021(2274) -100000,00 10000,00 20000,00 70000,00 0,00

3718710(9000) -12166,00 9600,00 2566,00 0,00

0214060(2210) -5000,00 -500400

0214060(2240) 5000,00 5000,00

0216030(2111) -2710,00 -7900,00 -7400,00 -18010,00

0216030(2120) -700,00 -1700,00 -1600,00 -4000,00

0213210 (2111) 6434,00 11576,00 1Я0Щ00

0213210(2120) 4000,00 4000,00

0217691(2210) 49000,00 49000,00

0217691(2240) -49000,00 -49000,00

Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226000,00 -50000,00 -29000,00 -23000,00 -124000,00 0,00

Начальник відділу Людмила МАТВІЙЧУК


