
09.07.2021 № 8 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проєкту рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8-1/VІІІ «Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» зі змінами.  
 

І. ВИДАТКИ 

Запланований обсяг видатків бюджету територіальної громади на 2021 збільшити в 

загальному на 259 000 грн., з яких: 

1.1.Загальний фонд 

    Запланований обсяг видатків бюджету на 2021 рік збільшити по загальному фонду в сумі 

на 189 000 грн., в т.ч.: 

 

 1.1.1. Зміни внесені за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 

01.01.2021  в загальному на суму 189 000 грн. а саме збільшити видатки по: 

 

 КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на загальну суму 29 000 грн, а саме: 

КЕКВ 2210 на суму 10 000 грн.  – придбання супутніх та додаткових  матеріалів для 

поточного ремонту опалення приміщення Ребедайлівського старостату; 

КЕКВ 2240 на суму 19 000 грн.   - послуги з поточного  ремонту опалення приміщення 

Ребедайлівського старостату;   

 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшити обсяг фінансування по 

КЕКВ 2610 на суму 50 000 грн. для оплати видатків на комунальні послуги та енергоносії; 

 

КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  

КЕКВ 2730 на суму 10 000 грн.  – надання матеріальної допомоги потерпілому Криштопі 

Є.М. для придбання житлового будинку в с. Ярове потерпілому;  

 

КПКВ КМБ   0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів збільшити на загальну суму 

100 000 грн. (Кам’янській міській раді для територіального центру); 

1.1.2. Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів. 

Здійснити перерозподіл коштів між кодами програмної класифікації видатків: 

- збільшити обсяг фінансування КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної освіти»  КЕКВ 2273 «Оплата послуг з електропостачання» на 

суму 70 000 грн.  за рахунок  

зменшення фінансування КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 

2273 «Оплата послуг з електропостачання» на суму -70 000 грн.; 

 

1.2. Спеціальний фонд 

    Запланований обсяг видатків бюджету на 2021 рік збільшити по спеціальному фонду 

в сумі на 70 000 гривень. 

 

1.2.1. Зміни внесені за рахунок передачі вільного залишку загального фонду до 

спеціального фонду станом на 01.01.2021  в загальному на суму 70 000 грн. а саме 

збільшити видатки по: 

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 



Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  КЕКВ 3110 на суму 20 000 грн.  – 

придбання опалювального котла та ємності в приміщення Ребедайлівського старостату; 

 КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти»  

за КЕКВ 3132 на суму 50 000 грн.  – виготовлення проектної документації «Капітальний 

ремонт з проведенням енергоефективних заходів Комунального закладу «Жаботинський 

ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» (коригування)»; 

1.2.2. Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів 

Здійснити перерозподіл коштів між кодами програмної класифікації видатків: 

 

КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»  КЕКВ 3142 

збільшити обсяг фінансування на суму 3 000 грн. на співфінансування  об'єкту "Капітальний 

ремонт покрівлі Ребедайлівського Будинку культури Михайлівської сільської ради   

Черкаського району Черкаської област в с. Ребедайлівка, вул. Кам'янська, 20" за рахунок  

зменшення фінансування КПКВКМБ 0216030 «Благоустрій» за КЕКВ 3110 

(придбання контейнерів) на суму - 3 000 гривень. 

 

Начальник фінансового відділу      Катерина БІЛИК  
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