
 

Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до рішення сесії сільської 

ради від 20.12.2020  №26-1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» (з урахуванням змін)  

 

                                                                        I Видатки 

 

1.1. Загальний фонд   

 

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів між кодами програмної класифікації 

видатків  

 

Збільшити по (КПКВ 0210150) «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної  у  місті  ради (у 

разі її створення)»  в сумі  110 414  грн.,  з них на КЕКВ 2111  – 73 354  грн., для  

збільшення окладів  працівникам апарату управління  згідно Постанови КМУ №441 від 

03.06.2020 року, КЕКВ 2120 - 16 060  грн., нарахування на заробітну плату, КЕКВ 2111 -  

 17 241 грн., заробітна плата за освітні  послуги за період січень – квітень, надані 

Баландинській ОТГ, КЕКВ 2120 – 3 786 грн., нарахування на заробітну плату   та зменшити  

по (КПКВ 0211020) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інртернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)»  - 21 000 грн., заробітна плата з 

нарахуваннями, запланована за надані освітні  послуги Баландинській ОТГ згідно договору, 

КЕКВ 2230 – 2 414 грн., по (КПКВ 0211010) «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 – 

 87 000   грн. 

Збільшити по (КПКВ 0212010)  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»  КЕКВ 2610 – 20 000 грн. на продукти харчування КНП Кам’янська ЦРЛ та 

зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інртернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» КЕКВ 2230 – 20 000 грн., 

Збільшити по (КПКВ 0212111  Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 -20 000 грн., для 

придбання лікувального харчування Острику А.А. та зменшити по (КПКВ 0211020) 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч.школою-дитячим садком, інртернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами)»  КЕКВ 2230 - 20 000 грн. 

Збільшити по (КПКВ 0219770)   «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 – 

15 000 грн., кошти для виплати заробітної плати працівникам Територіального центру 

соціального обслуговування та зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим 
садком, інртернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами)»  КЕКВ 2230 - 15 000 грн. 

Збільшити по (КПКВ 0213242)  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»  КЕКВ 2730 – 15 000 грн. для виплати допомоги населенню  у зв’язку зі 

складним матеріальним становищем та  зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-

дитячим садком, інртернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами)»  КЕКВ 2230 - 15 000 грн. 

 

                                                         1.2.Спеціальний фонд 

 

       Запланований обсяг видатків  бюджету ОТГ  на 2020 рік  збільшити по спеціальному 

фонду в загальному на  31 299  грн.,  а саме: 

        



Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до 

спеціального (бюджет розвитку) за  рахунок перерозподілу коштів  між кодами 

програмної класифікації видатків:  

 

 Збільшити по (КПКВ 0216030)  «Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 

3110 – 13 299 грн.,  придбання бензопилки та зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-

дитячим садком, інртернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами)»  КЕКВ 2230 – 13 299  грн.  

Збільшити  по (КПКВ 0211010) «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 – 8 000   грн., на 

придбання протипожежних дверей та зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим 

садком, інртернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами)» КЕКВ 2230 – 8 000 грн., 

 

        

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів за рахунок кодів економічної 

класифікації 

Збільшити  по (КПКВ 0211020) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інртернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» КЕКВ 3110 – 10 000 грн., на 

придбання комп’ютера та зменшити по (КПКВ 0211020) «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, 

інртернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» 

КЕКВ 2230 – 10 000 грн., 

 

Крім того, планові призначення в сумі 22 000 грн., заплановані по програмі 

«Турбрта» на пільговий проїзд мешканців ОТГ (в зв’язку з COVID-19  не 

здійснювалися перевезення ТОВ «АТП-17142» та Укрзалізницею) спланувати  в сумі 

19 500 грн., на три місяці: липень, серпень, вересень.( 5 500 грн., *3 місяці 

компенсація проїзду Укрзалізницею та 1 000 грн., надання пільг окремим 

категоріямгромадян з оплати послуг звязку) 

  

 

Начальник фінансового відділу Оксана ТОРГАЛО 

 


