
«06» серпня 2021 р. № 9 

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії сільської ради від 06.08.2021 №  -  /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
І.1. Доходи загального фонду збільшити на загальну суму 80 101,00 гривень.

Зміни внести по коду 41055000 „Субвенція з місцевого бюджету на 
здіснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на 
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)» -  збільшити 
на суму  80 101,00 грн, згідно розподілу, затвердженого розпорядженням 
обласної адміністрації від 25.06.2021 № 345 “Про розподіл субвенції з 
державного бюджету“, рішення постійної комісії обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 09.07.2021 № 10/1, а 
саме: (на липень – 26700 грн., на серпень – 26 700 грн., на вересень – 26701 грн).

ІІ. ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ
 Загальний фонд

ІІ.1. Видатки бюджету сільської громади на 2021 рік по загальному 
фонду збільшити на загальну суму 499 085 гривень.

ІІ.1.1. Зміни внести за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, 
який утворився станом на 01 січня 2021 року, збільшити видатки на суму 
418 984 грн, зокрема:

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити на 
загальну суму 48 000 грн, а саме: по КЕКВ 2210 на суму 8 000 грн.  – придбання 
гліцерину для системи опалення приміщення Ребедайлівського старостату; по 
КЕКВ 2240 на суму 20 000 грн. - послуги з поточного  ремонту опалення 
приміщення Ребедайлівського старостату;  по КЕКВ 2271 на суму 20 000 грн. - 
послуги з оплати теплопостачання кабінету ЦНАП, що знаходиться в 
приміщенні Будинку Рад м. Кам`янка.

КПКВ КМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  збільшити на 70 900 
грн., а саме:

КЕКВ 2210– збільшити на 21 000 грн., з них: 
13 000 грн -  на  закупівлю вхідних протипожежних дверей в ДНЗ с. 

Михайлівка;
8000 грн - на закупівлю гліцерину для системи опалення ДНЗ с. 

Ребедайлівка;
по КЕКВ 2240 – збільшити на 49 900,00 грн., а саме для проведення 

поточного ремонту у ДНЗ с. Ребедайлівка.



КПКВ КМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» збільшити на 204 484 грн. за:

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити на 
169 484 грн., а саме:

94 484 грн - для придбання меблів та дидактичних матеріалів на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа»  

75 000 грн – для придбання стільців, лінолеума (школи Райгород, Ревівка) та 
інших поточних  видатків;

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» збільшити на 35 000 
грн. ( вт.ч. 25 000 грн. - виготовлення паспорту на Михайлівський ліцей).

 КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
збільшити обсяг фінансування по КЕКВ 2610 на суму 25 000 грн. для видатків 
по оплаті праці (заробітна плата та нарахування).

КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшити 
обсяг фінансування на поточні видатки на загальну суму 50 000 грн, а саме: 

по КЕКВ 2210 на суму 20 000 грн.;
по КЕКВ 2240 на суму 30 000 грн. 

КПКВКМБ 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшити обсяг 
фінансування по КЕКВ 2800 на суму 600 грн. для доплати членських внесків 
до районної Федерації футболу.

    
КПКВ КМБ   0219800  Субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по 
КЕКВ 2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 
- збільшити видатки за на суму 20 000 грн. для надання субвенції за програмою 
«Призовна дільниця» .

ІІ.1.2. Зміни внести, збільшивши видаткову частину загального фонду 
сільського бюджету, за рахунок збільшення дохідної частини загального 
фонду сільського  бюджету на загальну суму 80 101 грн, а саме:

 КПКВ КМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
збільшити фінансування на суму  80 101 грн. (на липень – 26700 грн., на 
серпень – 26 700 грн., на вересень – 26701 грн).

ІІ.1.3. Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів.
Здійснити перерозподіл коштів між кодами програмної класифікації 

видатків:
- збільшити обсяг фінансування по КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної освіти»  на загальну суму 5 002,00 грн., 
в т.ч. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 4 100 грн.  та КЕКВ 2120 



«Нарахування на оплату праці» на суму 902 грн.  за рахунок 
зменшення фінансування КПКВКМБ 0211200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»  на 
загальну суму 5 002,00 грн., в т.ч. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 4 
100 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 902 грн.

Спеціальний фонд

ІІ.2. Видатки бюджету сільської громади на 2021 рік по спеціальному 
фонду збільшити на 253 484 гривні, за рахунок передачі 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 253 484 грн., зокрема:

КПКВ КМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  збільшити на 80 000 
грн. по КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту у ДНЗ с. Пляківка;

КПКВ КМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» за КЕКВ 3110 збільшити на суму 139 416 грн для придбання 
компютерної техніки та мультимедійних дошок на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа»;  

КПКВ КМБ   0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за КЕКВ 
3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» -  
збільшити на загальну суму 34 068 грн. для надання співфінансування 
обласному бюджету на придбання ноутбуків для вчителів.

Начальник фінансового відділу       Катерина БІЛИК


