
 

«28» травня 2021 р. № 4 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення сесії сільської ради від 28.05.2021 № 6-1/VIIІ «Про внесення 

змін до рішення сесії сільської ради від 24.12.2020 № 2-1/VIIІ «Про бюджет 

Михайлівської сільської  територіальної громади на 2021 рік» зі змінами 

 

І. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 

1.1. Зміни внесено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами за об’єктами 

(заходами) згідно з додатком 1 згідно розподілу, що затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р в сумі 1 606 

912 грн. (на травень – 565 000,00 грн., на червень – 282 000,00 грн., на липень – 

282 000,00 грн., на серпень – 282 000,00 грн., на вересень – 195 912,00 грн).  

Доходи загального фонду збільшити на суму 1606 912,00 грн., по коду 

41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», а саме: на 

капітальні видатки по об’єктах соціальної сфери. 

 

ІІ. ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ 

 Загальний фонд 

ІІ.1. Видатки бюджету сільської громади на 2021 рік по загальному фонду 

збільшити на 63 600 гривень. 

 

Зміни внести за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який 

утворився станом на 01 січня 2021 року, збільшити видатки в червні на суму 

63 600 грн, зокрема: 

КПКВ КМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - для оплати експертної оцінки котлів та експертизу 

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва щодо спроможності 

виконувати роботи підвищеної небезпеки - збільшити на суму 7 300 грн; 

 

КПКВ КМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (пільги інвалідам 

іншим) збільшити  на суму 4 200 грн; 

 

КПКВ КМБ 0213180 «Надання пільг населенню на оплату житлово-

комунальних послуг по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (пільги по послугах 

зв`язку інвалідам по зору)   збільшити на суму 3 100 грн; 

 

КПКВ КМБ 0216030  –  Організація благоустрою населених пунктів по 

КЕКВ 2240 - Надання послуг (крім комунальних) (послуги по виконанню робіт з 

поточного ремонту обеліску в с. Райгород) збільшити на суму 49 000 грн.; 

 

 

 



Спеціальний фонд 

І1.2. Передача коштів з загального фонду до спеціального фонду: 

 

ІІ.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду, за рахунок бюджетних 

коштів вільного залишку загального фонду, який утворився станом на 01 січня 

2021 року, на суму 66 100 грн. в червні, зокрема: 

КПКВ КМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - капітальний ремонт ганку з пандусом 

приміщення ДНЗ в с. Пляківка (вхід до ФАП)  збільшити на суму 20 000 грн; 

 

КПКВ КМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної ((медико-санітарної) допомоги» за 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для 

придбання предметів довгострокового використання (мопед для медичного 

працівника ФАП (Ярове, Райгород) - на суму 17 600 грн; 

0217363  – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  збільшити на 

суму 28 500 грн., а саме:  

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів (Дофінансування на 

капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у БК за адресою: Черкаська 

обл. Кам’янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова, 8) на суму 16 000 грн; 

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів (Дофінансування на 

капітальний ремонт вул. Колгоспна с. Ребедайлівка) на суму 12 500 гривень. 

 

ІІ.2.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського 

бюджету, за рахунок передачі бюджетних коштів з загального фонду, у зв’язку  із 

збільшенням дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між 

місцевими бюджетами за об’єктами (заходами), за 

 КПКВ КМБ 0217363  – Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

– збільшити на 1 606 912,00 грн., а саме: 

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – збільшено на 

1 345 979,00 грн., з них:  

капітальний ремонт вул. Колгоспна с. Ребедайлівка на суму 598092 грн; 

капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у БК за адресою: 

Черкаська обл. Кам`янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова, 8 на суму 747 887,0 

грн;  

по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - збільшено на 260 933,00 грн. на придбання набору для надання 

медичних послуг із застосуванням телемедицини «Комплект V» для 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Михайлівка в сумі 260 

933,0 гривень.  

Начальник фінансового відділу        Катерина БІЛИК 


