
Україна
Великохутірська сільська рада

Фінансовий відділ

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

Пояснювальна записка
до рішення сесії Великохутірської сільської ради від 22.11.2022 №25-3/VIII «Про 

внесення змін до рішення сільської ради
від 24.12.2021 № 15-3/VIII «Про бюджет Великохутірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік»

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

бюджету у сумі 50,000 тис.грн.;
зменшенням обсягу фінансування на інші функції.

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

1. По доходах сільського бюджету
1.1. Збільшуються доходи загального фонду бюджету громади

в сумі 50,000 тис.грн.:

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 50,000 тис.грн.;

1.2 Збільшуються доходи спеціального фонду бюджету громади в сумі 
5,100 тис.грн.:

КДК 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності» в сумі 5,100 тис.грн.

2. По видатках бюджету громади:

2.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на суму 
50,000 тис. грн., з них:

За рахунок перевиконання дохідної частини
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КПКВКМБ 3719810 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування» - 50,000 тис.грн.
- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 50,000 
тис.грн. (на виконання «Програми підтримки діяльності Золотоніської районної військової 
адміністрації на 2022 - 2023 роки, враховуючи лист Золотоніської районної військової 
адміністрації Черкаської області №607/01-01-40 від 18.10.2022 року).

2.2. Збільшуються видатки сільського бюджету спеціального фонду на суму 
5,100 тис. грн., з них:

КПКВКМБ 0218313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного 
середовища» на суму 5,100 тис. грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,100 тис.грн.

3. Здійснити перерозподіл:

3.1. Відповідно листа Виконавчого комітету Великохутірської сільської ради № 12 від
16.11.2022 року та наказу фінансового відділу здійснити перерозподіл видатків:

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

0210150(2210) 11000,00 11000,00

0210150(2273) 19900,00 100,00 20000,00

0210150(2275) -11000,00 -11000,00

0211010(2210) -11000,00 -11000,00

0211010(2240) -14500,00 -848,00 -8348,00 -22178,00 -8461,00 -5665,00 -60000,00

0211010(2275) -4538,50 -4538,50

0211010(3142) 14500,00 848,00 12886,50 33178,00 8461,00 5665,00 75538,50

0211021(2210) 18650,00 6720,00 845,00 14000,00 40215,00

0211021(2230) -14000,00 -14000,00

0211021(2240) 15860,00 9140,00 25000,00

0211021(2250) -1000,00 -1000,00

0213210(2111) -14430,00 -13000,00 -13000,00 -1425,37 -41855,37

0213210(2120) -3220,00 -2860,00 -2860,00 -320,16 -9260,16

0213160(2730) 10400,00 10400,00

0213242 (2730) 7600,00 2400,00 10000,00

0214040(2240) 500,53 500,53

0216030(2273) -19900,00 -17700,00 -2400,00 -40000,00

3718710(9000) -16100,00 -16100,00 -16100,00 -48300,00

3719770(2620) 16100,00 16100,00 16100,00 48300,00

3719800(2620) -18000,00 -18000,00

3719800(3220) 18000,00 18000,00
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 0,00

У зв’язку з проведення видатків розвитку встановити профіцит загального фонду 
сільського бюджету у сумі 93,53850 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 93,53850 тис.грн. джерелом 
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду).
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3.2. Відповідно листа №01-06/1274/10 від 15.10.2022 комунального некомерційного 
підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради в сумі 48,300 
тис.грн. (на енергоносії - 48,300), шляхом перерозподілу видатків, а саме: збільшити видатки 
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 48,300 тис.грн. за рахунок 
зменшення по КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» КЕКВ 9000 
«Нерозподілені видатки» в сумі 48,300 тис.грн.

3.3. Відповідно листа №01-07/413 від 19.10.2022 6 державного пожежно-рятувального 
загону головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Черкаській області здійснити перерозподіл виділених коштів в сумі 18,0 тис.грн. на 
придбання пневмокаркасного намету (рішення сесії виконавчого комітету Великохутірської 
сільської ради від 21.09.2022 №100) з поточних видатків на капітальні.

Начальник відділу Людмила МАТВІЙЧУК


