
  

 - 1 - 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення «Про внесення змін до сільського бюджету  

Чорноморської сільської  територіальної громади на 2021 рік» 

від 25 березня 2021 року 
 

1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 
 

Відповідно до листів розпорядників бюджетних коштів сільської 

територіальної громади про необхідність внесення змін на поточний рік та 

направленню додаткових коштів, пропонується внести зміни до сільського бюджету, 

які в свою чергу погоджені з постійною комісією з питань фінансів, планування та 

формування бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту та 

праці; інвестицій та міжнародного співробітництва. 

        При внесені зазначених змін враховані вимоги пунктів 7, 8 статті 78 

Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 

         Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу сільської ради 

Євдокимової Ю.Ю. про необхідність внесення змін до сільського бюджету 

Чорноморської сільської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 
 

Збалансування сільського бюджету, ефективне використання наявного 

фінансового ресурсу сільського бюджету з урахуванням потреби в додаткових 

коштах, розподілі та перерозподілі коштів по головних розпорядниках коштів у 

межах загального обсягу  призначень головних розпорядників  коштів. 

 

3. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду сільського бюджету: 

3.1. Збільшити доходи: 

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення (КБКД 19010100 ) на суму 1 358 грн.; 

-   надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини ( 

КБКД 19010300 ) на суму 280 грн. 

-   грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

(КБКД 24062100) на суму 1 432 грн. 

 

4. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету у сумі 

46 702 348 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 1 280 954 грн. (додаток 1). 

 

За підсумками аналізу забезпеченості коштами установ Чорноморської 

сільської територіальної громади, за обґрунтованими пропозиціями головних 

розпорядників коштів сільського бюджету, для забезпечення збалансованості між 

бюджетами пропонується внести зміни за програмною класифікацією видатків : 
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По загальному фонду районного бюджету 
 

 

5. За рахунок вільного залишку коштів на початок року на рахунку сільського 

бюджету: 
 

збільшити видатки на суму 303 116 грн. (у тому числі передача до спеціального 

фонду -7 000 грн.): 
 

  

Чорноморській сільській раді -  253 352 грн.: 

 

КТПКВКМБ 0110150 – 11 122 грн.: 

КЕКВ 2210 – 5 921 грн. – придбання господарських матеріалів, жалюзі на вікна. 

КЕКВ 2240 – 5 201 грн. – оплата послуг газети. 

 

КТПКВКМБ 0111010 КЕКВ 2210 – 12 741 грн. – придбання стелажу для сушки 

посуду, предметів та матеріалів для кухні. 

 

КТПКВКМБ 0111021 КЕКВ 2210 – 19 350 грн. – придбання матеріалів, 

канцелярського приладдя, картриджів, інвентарю, господарських товарів; 

 

КТПКВКМБ 0114060  КЕКВ 2210  - 42 119  грн. – придбання матеріалів, жалюзі, 

музичної апаратури; 

 

КТПКВКМБ 0116013  КЕКВ 2240 – 19 658 грн. – лабораторне дослідження аналізу 

води; 

 

КТПКВКМБ 0116030 КЕКВ 2210 – 98 462 грн. – придбання сміттєвих контейнерів, 

матеріалів, запчастин; 

 

КТПКВКМБ 0117370 КЕКВ 2210 – 49 900 грн. – придбання металопластикових 

вікон для приміщень сільського клубу та адмінбудівлі; 

 

Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради – 42 764 грн. 

 

-за рахунок субвенції з сільського бюджету Чорноморської сільської 

територіальної громади до бюджету Очаківської міської територіальної громади 

відповідно до Комплексної програми розвитку охорони здоров’я Чорноморської 

сільської територіальної громади на 2020-2025 роки: 

КТПКВКМБ 379770  КЕКВ 2620 – 42 764 грн. – для компенсації видатків за 

спожиті комунальні послуги (оплата природного газу) КНП «Очаківський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

 

6. За рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року в сільському 

бюджеті: 
 

збільшити видатки на суму 214 124 грн.(у тому числі передача до спеціального 

фонду – 83 843): 
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КТПКВКМБ 0111061 КЕКВ  2210 – 130 281 грн. – на оновлення матеріально-

технічної бази закладів загальної середньої освіти. 

 

7. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету: 
 

збільшити видатки спеціального фонду на суму 99 475 грн., у тому числі: передача з 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 90 843 грн.: 
 

- за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету на початок року 

на рахунку сільського бюджету: 

 

Чорноморській сільській раді – 7 000 грн.: 

 

КТПКВКМБ 0111021  КЕКВ 3110  - 7 000  грн. –поповнення бібліотечного фонду.  

 

-за рахунок залишку освітньої субвенції в сільському бюджеті на 01.01.2021 року: 
 

КТПКВКМБ 0611061  КЕКВ 3110 – 83 843 грн. -  придбання обладнання для 

харчоблоку. 

 

- за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету на початок 

року на рахунках сільського бюджету: 

 

Чорноморській сільській раді -  5 562 грн.: 
 

КТПКВКМБ 0118340 КЕКВ 3110 – 5 562 грн. – придбання саджанців дерев. 

 

- за рахунок надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення; надходжень від розміщення 

відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної сировини; грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  

 

Чорноморській сільській раді -  3 070 грн.: 
 

КТПКВКМБ 0118340 КЕКВ 3110 – 3 070 грн. – придбання саджанців дерев. 

 

8. Враховуючи вищезазначені зміни пропонується: 

 

8.1. Уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2021 рік у 

сумі 47 712 593 грн.; видатків спеціального фонду  у сумі 4 347 659 грн. 
 

8.2. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 1 010 245 

грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити: 

  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у 

сумі 4 071 388 грн., з них: 
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- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 

01.01.2021 року у сумі 1 121 924 грн.; 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  - 3 061 143 грн.   
 

8.3. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 3 066 705 

грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити : 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у 

сумі 5 562 грн.; 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  3 061 143 грн.   

 

8.4. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток 5). 

 

8.5. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами, видатки на які у 2021 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету (додаток 6). 

 

8.6.  Затвердити у складі сільського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на загальну суму 9 566 718 грн. 

 

9. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 
     

9.1. Бюджетний кодекс України. 

9.2. Податковий кодекс України. 

9.3. Закон України “Про державний бюджет України на 2021 рік ”.     

 

10. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження  рішення. 
 

         Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до сільського бюджету 

Чорноморської сільської  територіальної громади на 2021 рік» збільшить загальний 

обсяг сільського бюджету, що дозволить забезпечити покращення матеріально-

технічної бази, вчасне і цільове використання коштів головними розпорядниками 

коштів сільського бюджету, забезпечить збалансування міжбюджетних трансфертів. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                    

Чорноморської сільської ради                                                     Юлія ЄВДОКИМОВА 

 

                                                                                


