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Пояснювальна записка  

до  рішення 11 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради від 00.09.2021 

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 
ради за вісім місяців 2021 року, враховуючи фінансовий висновок фінансового 
відділу Тупичівської сільської ради, внести зміни до доходної та видаткової 
частини сільського бюджету. 
1.За рахунок перевиконання доходної частини за підсумком восьми місяців 

2021 року, збільшити доходну частину сільського бюджету в сумі 
1 030 000,00 грн. 
 

- ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 
446 960,00 грн.; 

- ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 91 200,00 грн.; 
- ККД  11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата» -  
18 080,00 грн,;  

- ККД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» - 
82 200,00 грн; 

- ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - 37 050,00 грн; 
- ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 58 700,00 грн; 
- ККД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 81 200,00 грн; 
- ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 6 617,00 грн.; 
- ККД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських виробників, у 

яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» -     
 151 168,00 грн.; 

- ККД 21081500 «Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв» -  
10 000,00 грн. 

    -   ККД 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, викорстання не за 
цільовим призначенням, зняття грунтового покриву(родючої землі)» -  

46 825,00 грн. 
2.За рахунок перевиконання доходної частини за підсумком 8 місяців 

2021 року, збільшити видаткову частину сільського бюджету в сумі 
1 030 000,00 грн. 
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Головний розпорядник коштів – Тупичівська сільська рада 

 

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» в сумі 277 805,00 грн. 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – збільшено 
кошторисні призначення на 67 170,50 грн. на придбання автозапчастин для 
ремонту шкільних автобусів. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – збільшено кошторисні 
призначення на 42 805,00 грн. на оплату послуг з ремонту шкільних 
автобусів, технічний огляд автобусів, реєстрація транспортних 
засобів(шкільних автобусів). 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  - збільшено кошторисні призначення на 
150 000,00 грн. для сплати податкових, неподаткових та інших платежів на 
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» -  збільшено кошторисні призначення на 17 829,50 грн., 
придбання запчастин для ремонту автобуса (редуктор рульовий),(передача 
коштів із загального до спеціального фонду бюджету розвитку). 

 

КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» в сумі 570 126,42 грн. 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - збільшено кошторисні призначення на  
250 000,00 грн. на оплату праці непедагогічним працівникам; 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - збільшено кошторисні 
призначення на  55 000,00 грн на сплату ЄСВ з заробітної плати 
непедагогічних працівників. 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – збільшено 
кошторисні призначення на 30 000,00 грн. на оплату журналів для 
педагогічних працівників комунальних закладів Тупичівської сільської ради 

та придбання комплектуючих для витяжної шафи харчоблоку КЗ 
«Тупичівський ліцей» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – збільшено кошторисні 
призначення на 35 000,00 грн на оплату послуги опору ізоляції, отримання 
дозволу для експлуатації обладнання під тиском. 
КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» -  збільшено кошторисні призначення на 10 000,00 грн., у 
звязку з дофінансуванням витяжної шафи та комплектуючих до витяжної 
шафи для харчоблоку КЗ «Тупичівський ліцей»(передача коштів із 
загального до спеціального фонду бюджету розвитку). 
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів». 
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КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» » – збільшено кошторисні призначення на 50 000 грн на 
фінансову підтримку КП «Атлант». 
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення». 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - збільшено кошторисні призначення 
на 10 000,00 грн. для відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною 
нирковою недостатністю. 

 

 

Головний розпорядник коштів – Фінансовий відділ Тупичівської сільської 
ради 

 

КПКВКМБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету».   

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів» –  збільшено кошторисні призначення на 312 195,00 грн, з них: 

100 000,00 грн бюджету Городнянської міської територіальної громади для  
КНП «Городнянський Центр ПМСД» на утримання медичних закладів 
(ФАП, ФП, СЛА), які обслуговують жителів Тупичівської ТГ за рахунок 
перевиконання доходної частини бюджету за 8 місяців 2021 року; 

 

18 045,00 грн. обласному бюджету Чернігівської області для проведення 
співфінансування заходів з 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, 
закупівля яких здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти згідно з листом Департаменту фінансів Чернігівської ОДА 

від 29.07.2021 року № 07-20/1740; 

 

194 150,00 грн. обласному бюджету Чернігівської області для проведення 
співфінансування робочого проекту «Капітальний ремонт проїзної частини 
автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру довжиною 2,025 
км в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області» згідно з 
листом Управління капітального будівцтва Чернігівської ОДА від 09.08.2021 
року № 01-11/1563. 

 

 

     Начальник фінансового відділу  
     Тупичівської сільської ради                                          Наталія КРАВЕЦЬ 

 


