
 

 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до рішення XXХІ сесії сільської ради VII скликання   00.06.2019 р №      
"Про внесення змін та доповнень до рішення XXVII  сесії сільської ради VII 
скликання від 19 грудня 2018 року № 366 «Про сільський бюджет  на 2019 

рік» 

 І. Збільшення показників дохідної частини сільського бюджету за рахунок : 

 

 І.І субвенції  з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 172453 гривень. 

І.1.І Збільшити видатки бюджету  по КПКВКМБ 0111020 "Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами" на загальну суму 172453  грн. для фінансування 
`Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету, згідно потреби наданої відділом освіти, а саме: 
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 76061 
грн.  для придбання учнівських парт(35745грн.) та  дидактичного роздаткового 
матеріалу(40316грн.) 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 6344 грн.: 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 90048 грн. для придбання інтерактивних дошок. 
 
 
І.ІІ субвенції  з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 225884 гривень. 

І.1І.ІІ Збільшити видатки бюджету  по КПКВКМБ 0111020 "Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами" на загальну суму 225884  грн. для 
фінансування послуг з доступу до інтернету за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету, згідно потреби наданої відділом освіти, а саме: 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 225884 грн. для фінансування послуг з доступу до 
інтернету  . 
 
 
 І.ІІІ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об`єднаних територіальних громад - 3395200 гривень. 
 
І.ІІІ.ІІІ Збільшити видатки бюджету по КПКВКМБ 0117362 "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад" на загальну суму 3395200  грн., згідно переліку 
пректів, а саме: 



 

 

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 335000 грн. для придбання екскаватора ланцюгового 
універсального. 

КЕКВ 3122 «Будівництво інших об’єктів» на суму 1504275 грн. на реалізацію  

чотирьох проектів по будівництву вуличного освітлення  сіл  

Павлівка(455883грн), Строганівка(582248грн)  та Іванівка 2 

проекти(299589+166555=466144грн). 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 1555925 грн. для 
капітального ремонту даху частини будівлі Іванівської ЗОШ(816215грн) та 
Строганівської ЗОШ(739710грн). 
 
 
І. ІV   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 
242400 гривень. 

 
І.ІV.ІV Збільшити видатки бюджету по КПКВКМБ 0117363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій»  на загальну суму 242400грн., а 
саме: 
по КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" на суму 242400 
грн. на термомодернізацію дошкільного закладу с. Григорівка (загальна сума 
коштів соц-економ -1 158400грн.). 
 
 
 
 
 
ІІ. Враховуючи потребу для НУШ та потребу для підвищення якості 
освіти надану відділом освіти спрямувати на покриття дефіциту бюджету 
частину залишку коштів освітньої субвенції у сумі 497611грн., а саме по: 
 
ІІ.І Збільшити видатки бюджету  по КПКВКМБ 0111020 "Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами" на загальну суму 497611 грн. для фінансування  за 
рахунок місцевого бюджету, а саме: 
 
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 233289 
грн.  для придбання учнівських парт та стільців(70255грн.),наборів музичних 
інструментів(10800грн.),дошки(16356грн.), дитячих меблів, пуфів, 
покриття(131194грн.) та  дидактичного роздаткового матеріалу(4684грн.) 
 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 264322 грн. для придбання фабрик друку(39200грн.), 
проекторів(68472грн.), ноутбуків(60000грн.), стола або стінки для 
вчителя(40000грн.), стінки для дидактичного матеріалу(31552грн.), 25098 для 
фінансування послуг з доступу до інтернету . 
 
 



 

 

 
 
 
 
ІІІ. Розглянувши: листи, клопотання, що надходять до сільської ради, 
враховуючи пріоритетність  та необхідність фінансування здійснити 
перерозподіл кошторисних призначень: 

 
ІІІ.І Зменшити  кошторисні призначення у сумі  1022437  гривень по: 
 
- КПКВКМБ 0111010 "Надання дошкільної освіти " на загальну суму  305000 
грн., а саме: 
 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 35000 
грн. за рахунок коштів запланованих на господарчі товари. 
 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 158000 грн. за 
рахунок коштів запланованих на поточний ремонт ДНЗ(150000грн.) та 
поточний ремонт побутової техніки(8000грн.), 
по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 
суму 52000 грн. за рахунок економії коштів від придбання вугілля. 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 60000 грн. за рахунок  коштів для придбання дитячого 
майданчика. 
 
 
- КПКВКМБ 0111020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" на 
загальну суму 558637 грн., а саме: 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 131932 
грн. за рахунок коштів запланованих на господарчі товари 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 705 грн. 
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»  на 
суму 126000 грн. за рахунок економії коштів від придбання вугілля. 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 300000 грн. кошти 
для капітального ремонту системи опалення Григорівської ЗОШ. 
 
 
 
- КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на загальну суму 
80000 грн., а саме по: 

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 80000 грн., що 

заплановані на поновлення техдокументації з нормативно-грошової оцінки 

землі.  

 
- КПКВКМБ 0117330 "Будівництво інших об’єктів комунальної власності" на 
загальну суму  78800 грн., а саме: 
 по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»  на суму 
78800 грн., що заплановані на оплату робочих проектів по будівництву  
вуличного освітлення, фінансування буде здійснюватись за кошти 
інфраструктурної субвенції. 



 

 

 
ІІІ.ІІ Збільшити кошторисні призначення  у сумі   1022437     гривень по: 
 

- КПКВКМБ 0111020 "Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами" на загальну суму 60705  грн. для фінансування  проектів 

громадського бюджету та співфінансування  по підготовці вчителів НУШ: 
 - Іванівська ЗОШ: «Гарний відпочинок – гарне навчання», «Еко-клас під 

блакитним небом », 
- Павлівська ЗОШ: «Шкільне подвір’я-територія дозвілля і навчання», 
а саме: 
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 39460 
грн. для придбання господарчих товарів фарби, ковроліну, пуфів. 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4540 грн. послуги 
доставки. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 705 грн. для співфінансування  

по підготовці вчителів НУШ 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 16000 грн. для придбання дерев’яної альтанки. 
 
- КПКВКМБ 0111010 "Надання дошкільної освіти " на загальну суму  19665 
грн. для фінансування  проекту громадського бюджету Павлівського ДНЗ 
«Головне здорові діти! Це потрібно розуміти», а саме: 
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19665 
грн. для придбання господарчих товарів . 
 
КПКВКМБ 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" на 
загальну суму 393000 грн., а саме:  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 33000 грн. послуги 
адвоката. 
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 360000 грн. для 
капітального ремонту частини приміщень Строганівської адмінбудівлі. 
 
- КПКВКМБ 0112152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" на 
загальну суму 30000 грн. 
по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, 
не віднесені до заходів розвитку" на суму 30000 грн. для відшкодування 
видатків по пільговим рецептам на інсулін. 
 
- КПКВКМБ 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення" на загальну суму 50000 грн. 
по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 50000 грн. для фінансування 
видатків надання матеріальної допомоги при народженні дитини. 
 
- КПКВКМБ 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на загальну суму 12568 
грн., а саме: 



 

 

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 12568 грн. для 
оплати робочого проекту по капітальному ремонту частини приміщень 
Строганівського СБК. 
 
- КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" на 
загальну суму 20000 грн. для фінансування  проекту громадського бюджету 
села Павлівка, а саме: 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 20000 грн. для придбання надгробних плит загиблим 
воїнам. 
 
- КПКВКМБ 0117362 "Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад" на суму 
357441  грн., співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме: 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 357441 грн. для 
капітального ремонту даху частини будівлі Іванівської ЗОШ(200000грн) та 
Строганівської ЗОШ(157441грн). 
 
КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  на 
загальну суму 35000грн., а саме: 
по КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" на суму 35000 
грн. на термомодернізацію дошкільного закладу с. Григорівка  за кошти 
місцевого бюджету 
 
 
- КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на загальну суму 
44058  грн., а саме: 
по КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів" на суму 44058 грн.: 
обласному бюджету  в сумі 22000грн. на: 
- спів фінансування видатків впровадження телемедицини у сільській 
місцевості  в сумі 22000грн. 
районному бюджету Чаплинського району  у сумі 22058 грн.: 

- на фінансування видатків  за фактично спожиті енергоносії  для КНП 

«Чаплинський РЦПМСД» в сумі 22058 грн. 
 
 
 
 
Начальник фінансового відділу                                                       Л.В.Кошева



 

 



 

 



 

 

 


