
Пояснювальна записка  

до проєкту рішення 13 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради від 
00.11.2021 року «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання 

Тупичівської сільської ради від 23.12.2020 року «Про місцевий бюджет 
Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 

25523000000)». 
 Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, у 
зв’язку з перевиконанням доходної частини бюджету Тупичівської сільської 
територіальної громади за підсумком 10 місяців, враховуючи фінансовий 
висновок фінансового відділу Тупичівської сільської ради, внести зміни до 
доходної та видаткової частини сільського бюджету, яке викликано: 
- перевиконання доходної частини бюджету за підсумком 10 місяців; 
- перерозподіл деяких видатків сільського бюджету в межах програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету. 
1. За рахунок перевиконання доходної частини за підсумком 10 місяців 

2021 року, збільшити доходну частину сільського бюджету в сумі 
3 076 450,00 грн. 
 

- ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 
2 852 450,00 грн.; 

- ККД  11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата» -  

   224 000,00 грн. 
 

2. За рахунок перевиконання доходної частини за підсумком 10 місяців    

2021 року, збільшити видаткову частину сільського бюджету в сумі  
3 076 450 грн. 

                   Головний розпорядник коштів – Тупичівська сільська рада 

     КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами           
     загальної середньої освіти»: 
     КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні призначення на    
     385 000,00 грн.        

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  –  збільшено кошторисні 
призначення на 96 000,00 грн.  
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». 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні призначення на  
760 000,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - збільшено кошторисні 
призначення на 412 000,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - збільшено кошторисні призначення на 
500 000,00 грн. 



КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - збільшено кошторисні 
призначення на 118 000,00 грн. для придбання твердого палива 
(торфобрикету). 

 

     КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні призначення на  
535 000,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - збільшено кошторисні 
призначення на  103 000,00 грн. 
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: 
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» – збільшено кошторисні призначення на 60 600,00 грн на 
фінансову підтримку КП «Атлант». 
КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення»: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні призначення на 
30 000,00грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - збільшено кошторисні 
призначення на 6 850,00 грн. 

     КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і    
     соціального забезпечення». 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - збільшено кошторисні призначення 
на 30 000,00 грн по програмі соціального захисту для виплати матеріальної 
допомоги. 

КПКВКМБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які  
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити кошторисні призначення 

на 5 560,00 грн. 
 

3. Перерозподіл коштів в межах програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету: 
 

КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - зменшено кошторисні на 573 770,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - зменшено кошторисні 
призначення на 126 230,00 грн. 
КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»: 

     КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні на 573 770,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - збільшено кошторисні 
призначення на 126 230,00 грн. 
КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) – зменшити кошторисні призначення на 80 000,00грн. 
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 



КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) – збільшити кошторисні призначення на 80 000,00грн., для 
надання фінансової підтримки КП «Атлант» Тупичівської сільської ради. 
 

КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку 

     КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити кошторисні призначення 

     на 6 000,00 грн. 
     КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд    
     автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

     КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити кошторисні призначення 

     на 6 000,00 грн. 
      

 

 

   Головний розпорядник коштів – Фінансовий відділ Тупичівської  
   сільської ради   
     

 

КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшено кошторисні 
призначення на 34 440,00 грн. 

 

 

     Начальник фінансового відділу  
     Тупичівської сільської ради                                          Наталія КРАВЕЦЬ 

 


