
ДОВІДКА  

 

до рішення № 14/7  XІV сесії міської  ради VIII скликання 

«Про  внесення змін до міського бюджету на 2021 рік» 

Пропонується внесення змін до міського бюджету на 2021 рік, зокрема: 

І. по доходах: 

01.МІСЬКА РАДА 
1.1.Дохідна частина загального фонду зменшується на суму 168,00 грн за 

рахунок іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки між 

бюджетами сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

1.2. Дохідна частина спеціального фонду збільшується на суму 10 000,00 

грн за рахунок цільових фондів, утворених в органах місцевого самоврядування. 

 

ІІ. по видатках: 

Збільшується загальний обсяг видатків на суму 9 832,00 грн, в тому числі: 

  

01. МІСЬКА РАДА 

 

0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської ради»: за рахунок перерозподілу бюджетних 

призначень збільшити видатки для придбання канцтоварів для працівників в 

рамках реалізації проєкту «Спільне коріння як поштовх до сталого розвитку 

Новоселицької та Новоолександрівської об’єднаних територіальних громад»  на 

суму 20 000,00 грн. 

2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень збільшити видатки загального фонду для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв   КНП "Центр ПМСД "Промінь здоров’я" на 

суму 328 500,00 грн. 

3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: зменшити видатки 

загального фонду на забезпечення  оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги і підтримки на суму 168,00 грн за рахунок відповідної субвенції з 

обласного бюджету. 

6030 «Організація благоустрою населених пунктів»: за рахунок 

перерозподілу бюджетних призначень збільшити видатки загального фонду для 

співфінансування придбання торгових місць для облаштування ярмаркового 

містечка в м. Новоселиця на суму 150 000,00 грн; за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень збільшити видатки спеціального фонду для фінансування 

здійснення капітального ремонту системи вуличного освітлення в  с. Котелеве на 

суму 10 000,00 грн. 

7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів органами місцевого 

самоврядування»: збільшити видатки спеціального фонду для передплати 

періодичних видань на суму 10 000,00 грн. 

8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»: за рахунок 

перерозподілу бюджетних призначень збільшити видатки спеціального фонду для 



придбання радіатора до пожежного автомобіля МПО с. Динівці на суму 15 000,00 

грн. 

 

                                        06. ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»: за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 

01.01.2021 року, збільшити видатки: для оновлення матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої освіти на суму 35 440,85 грн; для здійснення 

поточного ремонту частини даху Малинівського ліцею на суму 172 769,00 грн; для 

забезпечення придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти на суму 27 784,00 грн; для здійснення капітального ремонту 

харчоблоку Строїнецького навчально-виховного комплексу - філії Новоселицького 

закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №3 - опорного закладу  на суму 

13 407,73 грн. 

За рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився станом 

станом на 01.01.2021 року, збільшити видатки для проведення капітального 

ремонту харчоблоку Строїнецького навчально-виховного комплексу - філії 

Новоселицького закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №3 - опорного 

закладу  на суму 438 417,71 грн. 

1154  «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»: за 

рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року 

збільшити видатки для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази 

Комунальної установи «Новоселицький інклюзивно-ресурсний центр» по 

загальному фонду бюджету на суму 21 000,00 грн та по спеціальному фонду 

бюджету на суму 5 696,00 грн. 

Крім того, з метою забезпечення належного функціонування   закладів 

освіти здійснити наступний перерозподіл бюджетних призначень, 

передбачених кошторисом на 2021 рік: 

1) по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  

збільшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 544 000,00 грн  

та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 120 000,00 грн; 

збільшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на суму 6 500,00 грн; 

збільшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 

183 600,00 грн; 

зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 500 000,00 

грн (липень-жовтень по 100 000,00 грн, грудень 100 000,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму                   

2 200,00 грн, передбачених на лютий; 

зменшити видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

комунальних послуг» на суму 44 200,00 грн, передбачених на березень; 

зменшити видатки по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 2000,00 

грн, передбачених на лютий; 

2) по КПКВК 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» 



збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 

170 000,00 грн; 

збільшити видатки КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму                              

262 500,00 грн; 

збільшити видатки КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та комунальних 

послуг» на суму 163 000,00 грн; 

збільшити видатки КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 106 000,00 грн; 

збільшити видатки КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму                  

200 000,00 грн 

збільшити видатки КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму                      

17 500,00 грн 

зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 170 000,00 грн, 

передбачених на грудень; 

зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 100 000,00 

грн (січень 30 000,00 грн, лютий 60 000,00 грн, березень 10 000,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму  

4 900,00 грн, передбачених на лютий; 

зменшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на суму 14 500,00 грн (січень 3 000,00 грн, лютий 3 000,00 грн, 

березень 8 500,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму  240 800 

грн (вересень 150 000,00 грн, жовтень 90 800 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 

257 400,00 грн (квітень 16 500,00 грн, липень 240 900,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 8000,00 грн, 

передбачених на липень; 

зменшити видатки по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 6000,00 грн 

(березень 1 000,00 грн, вересень 5 000,00 грн); 

3) по КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  

зменшити видатки по КЕКВ 2211 «Заробітна плата» на суму 317 000,00 грн  

(січень 25 000,00 грн, лютий 50 000,00 грн, березень 240 000,00 грн, квітень 

2 000,00 грн) та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 41 000,00 

грн (січень  5 400,00 грн, лютий 10 900,00 грн, березень 24 700,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 17 000,00 грн (червень 16000,00 грн, грудень 1000,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 6000,00 грн, 

передбачених на червень; 

4) по КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»  

збільшити видатки КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 26 500,00 

грн; 

зменшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 6 600,00 

грн (липень-листопад по 1000,00 грн, грудень 1600,00 грн); 



зменшити видатки  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 10 000,00 грн (квітень-травень по 4000,00 грн, червень 2000,00 

грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 4 200,00 

грн (лютий 1000,00 грн, квітень 200,00 грн, травень 1000,00 грн, серпень 1000,00 

грн, жовтень 1000,00 грн); 

5) по КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  

збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 

35 000,00 грн; 

зменшити видатки по КЕКВ 2211 «Заробітна плата» на суму 54 000,00 грн, 

передбачених на серпень; 

зменшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 200,00 

грн (січень-лютий по 100,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 4000,00 грн, 

передбачених на квітень; 

6) по КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

зменшити видатки  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 10 000,00 грн (липень 2 000,00 грн, вересень-грудень по 2 000,00 

грн); 

зменшити видатки  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму  2 000,00 грн (листопад 1000,00 грн, грудень 1000,00 грн); 

зменшити видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму                   

7 000,00 грн, передбачених на березень; 

зменшити видатки по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму  4 600,00 

грн (січень-квітень по 1000,00 грн, травень 600,00 грн). 

 

37. Фінансовий відділ 

 

0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах»: за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень збільшити видатки загального фонду для ліцензійного 

супроводження комп’ютерної програми «М.Е.DOC» на суму 1 500,00 грн та для 

передплати видання «Казна України» на суму 1 000,00 грн. 

 

 

Начальник  фінансового відділу                                                    Наталія ІЦАК 


