
Пояснювальна записка 

до рішення сесії  від      червня  2021  року №  

Відповідно до  статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення 

змін до рішення про місцевий бюджет, з метою якісного виконання селищного 

бюджету пропонується перерозподіл обсягу бюджетних призначень на 2021 рік 

За рахунок внутрішніх змін 

Загальний фонд  

КПКВК 0115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл - (мінус)51850грн. 

КЕКВ 2111 Заробітна плата –(мінус) 42500 грн. 

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці –(мінус) 9350грн. 

КПКВК 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 

заходів + 51850грн. 

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 42500 грн. 

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 9350грн. 

 Внесення даних змін обумовлено створенням нової установи та 

внесенням змін до штатного розпису ДЮСШ «Юність» зі зменшенням на одну 

штатну одиницю та відповідно збільшенням в Центрі фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх». У зв’язку з цим виникла потреба внести зміни до 

кошторисів установ. 

 

Розрахунок  

КПКВК КЕКВ 6 7 8 9 10 11 12 Разом  

0115031 2111         

 2120         

0115061 2111         

 2120         

Всього          0 

План по ДЮСШ «Юність» 

Січень - Листопад КЕКВ 2111 

Посадовий оклад - 5260 

Вислуга   - 526 

Доплата до мін.зп.-  214 

Всього – 66000 

КЕКВ 2120 

22% - 14520 

Грудень  

КЕКВ 2111 

Оклад – 5699 

Вислуга - 570 

Доплата до мін.з.п.-231 

КЕКВ 2120 -1430 

22% -  

Всього план на рік 



КЕКВ 2111 – 72500 

КЕКВ 2120 – 15950 

Касові видатки січень – травень  

КЕКВ 2111 - 30000 

КЕКВ 2120 - 6600 

Залишок коштів 

Червень – грудень 

КЕКВ 2111 - 42500 

КЕКВ 2120 - 9350 

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти 

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – (мінус) 10000грн., економія коштів виникла 

у зв’язку з проведенням тендерної процедури закупівлі електроенергії та 

зменшення вартості ціни. 

КПКВК 0113131  Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України»+10000грн. 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 10000грн.,  

для забезпечення проведення заходів передбачених селищною програмою 

«Молодь Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади» на 2019-

2024 роки, затверджену рішенням селищної ради від  18 грудня 2018 року №350. 

 

 

Селищний  голова                                          Олександр МАСЛЮКОВ 


