
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Чорноморської сільської ради

«Про внесення змін до сільського бюджету 
Чорноморської сільської  територіальної громади на 2021 рік»

від 03 серпня 2021 року

1. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення.

Пропонується  внести  зміни  до  бюджету  сільської  громади  у  зв’язку  зі
внесенням змін до обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, у зв’язку з
необхідністю  направлення  на  невідкладні  видатки  вільних  залишків  коштів  на
початок року та перевиконання доходної частини бюджету.

При  внесені  зазначених  змін  враховані  вимоги  пунктів  7,8  статті  78
Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до сільського бюджету, рішення
Чорноморської  сільської  ради  від  24.12.2020  №8  «Про  сільський  бюджет
Чорноморської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік»,  з  урахуванням
внесених уточнень.

2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення.

Ефективне використання наявного фінансового ресурсу з урахуванням потреби
в додаткових коштах.

Враховуючи  вищевикладене  пропонується  внести  до  сільського  бюджету
Чорноморської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік  наступні  зміни  та
уточнення:

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

3.1. Затвердити  субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
реалізацію  заходів,  спрямованих  на  підвищення  доступності  широкосмугового
доступу до Інтернет в сільській місцевості (КБКД МБ 41035500) на суму 841 049
грн.;

3.2. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (КБКД МБ 41055000) на суму 33 900 грн.;

3.3. Затвердити  субвенцію  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад
(КБКД МБ 41053900) на суму 2 980 грн.;

3.4. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на 1 433 438 грн.  за
рахунок перевиконання доходної частини за результатами виконання бюджету  за 7
місяців 2021 року (висновок фінансового  відділу про перевиконання додається),  у
тому числі за рахунок:
-  збільшення  надходжень  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної
ділянки,  сплачений  юридичними особами,  які  є  власниками  об`єктів  нежитлової
нерухомості (КБКД МБ 18010400) на суму 323 943 грн.;
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- збільшення надходжень орендної плати з юридичних осіб (КБКД МБ 18010600) на
суму 307 766 грн.;
- збільшення надходжень орендної плати з фізичних осіб (КБКД МБ 18010900) на
суму 309 273 грн.;

-  збільшення  надходжень  туристичного  збору,  сплаченого  юридичними
особами (КБКД МБ 18030100) на суму 158 815 грн.;

-  збільшення  надходжень  туристичного  збору,  сплаченого  фізичними
особами (КБКД МБ 18030200) на суму 63 153 грн.;

-  збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб (КБКД МБ 18050400) на
суму 270 488 грн.

4. Внести зміни у видаткову частину загального фонду сільського бюджету:

4.1. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету на початок
року:

збільшити видатки на суму 308 769 грн.:

Чорноморській сільській раді -  290 733 грн.:

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної  ради,  районної  у  місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 33 857 грн.:
КЕКВ 2210 -  5 082 грн. – придбання матеріалів для господарської діяльності;
КЕКВ 2240 – 28 775 грн. – оплата послуг газети «Чорноморська зірка», поточний
ремонт лічильника.

КПКВК МБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» - 3 959 грн.:
КЕКВ 2210 – 2 557 грн. – придбання матеріалів для господарської діяльності;
КЕКВ 2240 – 1 402 грн. – поточний ремонт газового лічильника.

КПКВК  МБ  0111021  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої освіти»  - 52 784 грн.:
КЕКВ 2210 – 41 271 грн. -  придбання господарських товарів;
КЕКВ 2220 – 11 513 грн. – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

КПКВК МБ 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 
КЕКВ 2210 – 3 312 грн. – підписка спеціалізованого видання «Баланс-Бюджет».

КПКВК МБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю» - КЕКВ 2240 – 15 700 грн. – оплата послуг на вогнезахисну обробку
дерев’яних  конструкцій  чердачного  приміщення  Кам’янського  відділення
стаціонарного догляду.
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КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»  КЕКВ 2210 -  45 000 грн.: придбання
сабвуферів (2 шт.) – 32 000 грн., процесору керування акустичною системою – 9 000
грн., мікрофону – 2 700 грн., звукової вимірювальної карти – 1 300 грн.

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 35 602 грн.:
КЕКВ 2210 – 3 542 грн. – придбання запчастин для автотранспортних засобів;
КЕКВ 2240 – 32 060 грн. – поточний ремонт автотранспортних засобів.

КПКВК МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 – 49 900 грн.
–  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації  землі
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  –  польових  доріг,
розташованої  в  межах  території  Чорноморської  сільської  ради  Миколаївського
району Миколаївської області.

КПКВК  МБ  0117370 «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій» - 50 619 грн.:
КЕКВ 2210 -  719 грн. – придбання господарських матеріалів;
КЕКВ 2240 – 49 900 грн. – поточний ремонт будівлі (контора).

Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради – 18 036 грн.
за  рахунок субвенції  з  місцевого  бюджету  обласному  бюджету  Миколаївської
області  відповідно до Програми соціально-економічного  розвитку Чорноморської
сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

КПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 – 18 036
грн.  –  співфінансування  видатків  на  придбання  ноутбуків  для  педагогічних
працівників  комунальних  закладів  загальної  середньої  освіти  та  їх  філій  для
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти
з використанням технологій дистанційного навчання в Миколаївській області (для
Рівненського ЗЗСО І-ІІІ ст.).

4.2.  За  рахунок залишку освітньої  субвенції  на 01.01.2021 року в  сільському
бюджеті:

збільшити видатки на суму 200 355 грн.:

КПКВК  МБ  0111061  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої освіти» – 200 355 грн.:
КЕКВ 2210 – 150 460 грн. – придбання матеріалів для поточного ремонту будівлі
закладу  загальної  середньої  освіти,  туалетних  приміщень,  їдальні,  роздягальні,
придбання металопластикових конструкцій;
КЕКВ 2240 – 49 895 грн. – оплата послуг з поточного ремонту.

4.3. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету:

- 3 -



збільшити видатки на суму 1 433 438 грн. (у тому числі передача до спеціального
фонду бюджету – 26 000 грн.):

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної  ради,  районної  у  місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 71 076 грн.:
КЕКВ 2210 – 49 900 грн. – придбання кондиціонерів;
КЕКВ 2240 – 18 036 грн. – оплата послуг газети «Чорноморська зірка»;
КЕКВ  2282  –  3 140  грн.  -  навчання  уповноважених  осіб  у  сфері  публічних
закупівель.

КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»  КЕКВ 2210 – 60 000 грн.: придбання
пульту  Pilot 2000  –  12 000  грн.,  придбання  прожекторів  –  40 000  грн.,
освітлювальних приладів  - 8 000 грн.

КПКВК МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» «Забезпечення
діяльності  палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів»  КЕКВ  2282 –  71  000  грн.  –  на  виконання  заходів  Програми  розвитку
культури Чорноморської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 
(організація та проведення святкового заходу до Дня Незалежності України та Дня
села) 

КПКВК  МБ  0116013 «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного
господарства» КЕКВ 2210 – 6 236 грн. -  придбання матеріалів;

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 198 012 грн.:
КЕКВ 2210 – 180 292 грн. – придбання запчастин для автотранспортних засобів,
матеріалів;
КЕКВ 2240 – 17 720 грн. – поточний ремонт автотранспортних засобів.

КПКВК МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 – 10 000 грн.
–  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  (для
будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти,  для  розміщення  та
обслуговування Чорноморської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

КПКВК  МБ  0117370 «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій» КЕКВ 2210 - 421 грн.: придбання господарських матеріалів;

КПКВК МБ 0117461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 - 798 400 грн.–
поточний ремонт доріг місцевого значення.

КПКВК МБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2240 –
35 750 грн. – на виконання заходів комплексної Програми профілактики злочинності
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та  вдосконалення  системи  захисту  конституційних  прав  і  свобод  громадян
Чорноморської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради – 156 543 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 по Чорноморській
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки:

КПКВК МБ 3719770  КЕКВ 2620 – 91 488 грн. - на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв для КНП «Очаківська багатопрофільна лікарня»;

- за  рахунок субвенції  з  сільського  бюджету  Чорноморської  сільської
територіальної громади до бюджету Очаківської міської територіальної громади
відповідно  до  Програми  розвитку  первинної  медичної  допомоги  на  території
Чорноморської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки:

КПКВК МБ 3719770  КЕКВ 2620 – 38 015 грн.: на забезпечення пільгової категорії
населення  медикаментами та  засобами  медичного  призначення  –  15 000  грн.;  на
оплату послуг з технічного обстеження будівель (вільний доступ до будівель осіб з
інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп  населення)  –  23 015  грн.  для  КНП
«Очаківський центр первинної медико-санітарної допомоги».

- за  рахунок  субвенції  з  сільського  бюджету  Чорноморської  сільської
територіальної громади державному бюджету відповідно до Програми розвитку
цивільного захисту населення і території Чорноморської сільської територіальної
громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-
2025 роки:

КПКВК МБ 3719800 КЕКВ 2620 – 27 040 грн. – на придбання засобів радіозв’язку
для 22 ДПРЧ 2 державного пожежно - рятувального загону Головного управління
ДСНС України у Миколаївській області.

4.4.  За  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового
доступу до Інтернет в сільській місцевості

збільшити видатки: 

Чорноморській сільській раді – 841     049 грн.:  

КПКВК МБ 0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового  доступу  до  Інтернету  в  сільській  місцевості»  КЕКВ  2240  –
841 049 грн.
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4.5. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету

збільшити видатки:

Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради – 33 900 грн.:
- субвенція  з  сільського  бюджету  Чорноморської  сільської  територіальної
громади до бюджету Очаківської міської територіальної громади:

КПКВК МБ 3719430  «Субвенція  з  місцевого бюджету на здійснення  підтримки
окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров’я  за  рахунок  відповідної
субвенції  з  державного  бюджету»  КЕКВ  2620  -  33  900  грн.  –  забезпечення
інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет.

4.6. За  рахунок  субвенції  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територіальних
громад
збільшити видатки:

Чорноморській сільській раді – 2 980 грн.:

КПКВК МБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2210 –
придбання інгалятора для Чорноморської сільської амбулаторії.

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

збільшити видатки спеціального фонду на суму 26 000 грн., у тому числі: передача з
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 26 000 грн.:

- за рахунок перевиконання доходної частини бюджету:

Чорноморській сільській раді – 26 000 грн.:

КПКВК  МБ  0111021  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої  освіти»   КЕКВ  3110  –  26 000  грн.  –  придбання  системи
відеоспостереження.

6. Враховуючи вищезазначені зміни пропонується:

6.1. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на
2021 рік у сумі 52 739 772 грн.; видатків спеціального фонду  у сумі 6 417 023 грн.

6.2. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 1 970 970
грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити:
  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі 7 100 477
грн., з них:
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-  за  рахунок  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  на
01.01.2021 року у сумі 2 336 797 грн.;
  -  кошти,  що  передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
спеціального фонду у сумі  - 5 129 507 грн.  

6.3. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 
5 135 069 грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити :
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 5 562 грн.;
  -  кошти,  що  передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
спеціального фонду у сумі  5 129 507 грн.  

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

7.1. Бюджетний кодекс України.
7.2.  Рішення  Чорноморської  сільської  ради  Чорноморської  сільської  ради  від
24.12.2020  №8  «Про  сільський  бюджет  Чорноморської  сільської  територіальної
громади на 2021 рік», з урахуванням внесених уточнень.
7.3.  Наказ  Міністерства  фінансів  України  від  20.09.2017  року  №793  «Про
затвердження  складових  Програмної  класифікації  видатків  та  кредитування
місцевого бюджету» зі змінами.

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

         Прийняття рішення «Про внесення змін до сільського бюджету Чорноморської
сільської  територіальної громади на 2021 рік»  дозволить забезпечити вчасне та
ефективне використання ресурсу місцевого бюджету на невідкладні видатки.

Начальник фінансового відділу                                             Юлія ЄВДОКИМОВА
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