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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Чорноморської сільської ради 

«Про внесення змін до сільського бюджету  

Чорноморської сільської  територіальної громади на 2021 рік» 

від 07 жовтня 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 місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, 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 зменшення субвенції з  обласного бюджету Миколаївської області 

(КБКД МБ 41053900) на суму 10 562 грн.;  

3.2. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на 741 131 грн.  за 

рахунок перевиконання доходної частини за результатами виконання бюджету  за 9 

місяців 2021 року (висновок фінансового відділу про перевиконання додається), у 

тому числі за рахунок: 

- збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати (КБКД МБ 11010100) на суму 200 000 грн.; 

- збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами (КБКД МБ 11010200) на суму 100 000 грн.; 

- збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування (КБКД МБ 11010500) на 

суму 64 660 грн.; 
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- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної 

ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості (КБКД МБ 18010200) на суму 23 468 грн.; 

- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної 

ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості (КБКД МБ 18010300) на суму 51 346 грн.; 

- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної 

ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості (КБКД МБ 18010400) на суму 87 725 грн.; 

- збільшення надходжень земельного податку з юридичних осіб (КБКД МБ 

18010500) на суму 164 615 грн.; 

- збільшення надходжень транспортного податку з юридичних осіб (КБКД МБ 

18011100) на суму 49 317 грн.; 

 

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

4.1. За рахунок перерозподілу коштів за пропозиціями головних розпорядників 

коштів: 
 

зменшити видатки: 
 

Чорноморській сільській раді – 38 217 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 – 38 217 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).  

 

збільшити видатки: 
 

Чорноморській сільській раді – 38 217 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 2210 – 38 217 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). 
 

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

бюджеті: 
 

збільшити видатки на суму 333 703 грн. (у тому числі передача до спеціального 

фонду  – 100 429 грн.): 
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КПКВК МБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» – 233 274 грн. – на оновлення матеріально-технічної бази: 

(придбання обладнання для харчоблоку шкільної їдальні (холодильник, 

посудомийна машина); придбання 3D принтеру разом з витратними матеріалами; 

придбання акустичної системи з вбудованим підсилювачем; придбання приладів 

загального призначення (мензурки, циліндри) для кабінету хімії; придбання 

спортивного інвентарю; поточний ремонт їдальні та придбання матеріалів для 

поточного ремонту їдальні, санвузлів, навчальних кабінетів закладу загальної 

середньої освіти. 

 

4.3. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету: 

 

збільшити видатки на суму 741 131 грн. (у тому числі передача до спеціального 

фонду бюджету – 33 000 грн.): 

 

Чорноморській сільській раді -  706 331 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» - 76 591 грн.: 

КЕКВ 2210 – 61 240 грн. – придбання: монітору для ПК; комп’ютерних 

комплектуючих; виробів медичного призначення (маски, рукавички медичні, 

дезінфікуючі засоби); печаток та штампів; прапорів; господарських товарів; 

КЕКВ 2240 – 15 351 грн. - оплата послуг з технічного обслуговування газопроводів; 

оплата послуг газети «Чорноморська зірка»; 

 

КПКВК МБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» - 27 872 грн.: 

КЕКВ 2210 – 8 385 грн. – придбання печаток та штампів; господарських товарів та 

матеріалів;  

КЕКВ 2220 – 17 051 грн. – придбання виробів медичного призначення (маски, 

рукавички медичні, дезінфікуючі засоби); 

КЕКВ 2240 – 2 436 грн. – оплата послуг з повірки газового лічильника; 

 

КПКВК МБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»  - 259 556 грн.: 

КЕКВ 2210 – 218 015 грн. – придбання: LED світильників; печаток, штампів; 

матеріалів для харчоблоку; предметів та матеріалів; матеріалів для поточного 

ремонту димоходу Рівненського ЗЗСО; 

КЕКВ 2220 – 28 016 грн. - придбання виробів медичного призначення (маски, 

рукавички медичні, дезінфікуючі засоби); 

КЕКВ 2240 – 11 000 грн. – оплата послуг з поточного ремонту димоходу 

Рівненського ЗЗСО; 

КЕКВ 2282 – 2 525 грн. - оплата навчання з питань пожежної безпеки; 

 

КПКВК МБ 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 46 

109 грн.: 



  

 - 4 - 

КЕКВ 2210 – 40 805 грн. – підписка періодичних видань; 

КЕКВ 2240 – 5 304 грн. - оплата послуг з технічного обслуговування комп’ютерної 

техніки та касового обслуговування; 

 

КПКВК МБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю» - 13 867 грн.: 

КЕКВ 2220 – 13 551 грн. – придбання виробів медичного призначення (маски, 

рукавички медичні, дезінфікуючі засоби); 

КЕКВ 2282 – 316 грн. – оплата навчання з питань пожежної безпеки; 

 

КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 – 5 719 грн. - придбання 

бойлеру та мережевих кабелів (LAN та  вита пара); 

 

КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» – КЕКВ 2240 - 36 798 грн. - поточний ремонт артсвердловини с. 

Сонячне);  

 

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 - 26 

353 грн. - придбання бензопили та господарських матеріалів; 

  

КПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 - 199 600 грн. 

- поточний ремонт доріг місцевого значення (4 об’єкти: с. Кам’янка – вул. 

Молодіжна, вул. Набережна, вул. Шевченка І.С. імені; с. Шевченко – вул. Нова); 

 

КПКВК МБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 - 

13 866 грн.  – придбання інформаційних стендів (на виконання заходів комплексної 

Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян Чорноморської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки); 

 

Фінансовому відділу Чорноморської сільської ради – 1 800 грн.: 

 

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2282 - 1 800 грн. – 

навчання уповноваженої особи з питань публічних закупівель; 

 

4.4. За рахунок субвенції з обласного бюджету Миколаївської області: 

зменшити видатки:  

 

Чорноморській сільській раді – 10 562 грн.: 

 

КПКВК МБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 - 7 000 грн.; 
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КПКВК МБ 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» КЕКВ 2730 – 3 562 грн. 

 

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

збільшити видатки спеціального фонду на суму 133 429 грн., у тому числі: передача 

з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 133 429 грн.: 

 

- за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року в сільському 

бюджеті: 

 

Чорноморській сільській раді – 100 429 грн.: 

 

КПКВК МБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 3110 – 100 429 грн. – придбання: комплекту 

мультимедійного обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проєктор, 

базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного 

проєктора, акустична система, комплектуючі) – 49 000 грн.; оптичного телескопу – 

30 000 грн.; плити електричної для харчоблоку – 21 429 грн. 

 

- за рахунок перевиконання доходної частини бюджету: 

 

Фінансовому відділу Чорноморській сільській раді – 33 000 грн.: 

 

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 3110 – 33 000 грн. 

придбання ноутбуку та принтеру; 

 

6. Враховуючи вищезазначені зміни пропонується: 

 

6.1. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 

2021 рік у сумі 55 442 315 грн.; видатків спеціального фонду  у сумі 6 725 311 грн. 
 

6.2. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 2 312 200 

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

  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі 7 749 995 

грн., з них: 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 

01.01.2021 року у сумі 2 986 315 грн.; 

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

спеціального фонду у сумі  - 5 437 795 грн.   
 

6.3. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  

5 443 357 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  5 437 795 грн.   
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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 

Чорноморської сільської ради                                                   Юлія ЄВДОКИМОВА 

                

                                                      

                                                                                


