
 
Пояснювальна 

  
По КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  на 1646,482 тис.грн.  

По КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

збільшити кошторисні призначення  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» 1200,0  тис.грн. (капітальний ремонт приміщення). 

По КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів» збільшити кошторисні призначення на 

80,0 тис.грн. на придбання обладнання та  на оплату послуг з поточного  ремонту   

приміщення поліцейської станції  для Добровеличківського відділення поліції 

Новоукраїнського відділу ГУНП в Кіровоградській області. 

По КПКВ 9770 «Інші субвенції» збільшити кошторисні призначення на 6,482 грн. для 

придбання радіостанції для Добровеличківського РВК. 

По КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити кошторисні призначення по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 100,0 тис.грн. (утеплення фасаду 

садочок №2). 

По КПКВ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» збільшити 

кошторисні призначення по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на 210,0 тис.грн. (200,0 тис.грн. – для поточного ремонту 

приміщення спортзалу в ЖЕК №2, 10,0 тис.грн. – придбання сміттєвих баків).  

По КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 

2210 на 50,0 тис.грн. для придбання меблів в зал засідань (співфінансування ДОБРЕ). 

 

По КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв» на 148,0 тис. та збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».( 98,0 тис .грн. – поточний ремонт фойє в Палаці 

культури. 50,0 тис.грн. – ремонт даху, відкоси на вікнах в Будинку культури). 

По КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 34,0 тис. та збільшити 



кошторисні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (підписка 

періодичних видань). 

По КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я 

населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону»зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 10,0 тис. та 

збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар». 

По КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

-  з 2210 «Предмети та матеріали» на 2120 «Нарахування на оплату праці» по 

загальноосвітнім навчальним закладам у обсязі 25,0 тис.грн. (недостатність виникла через 

кількість працівників які працюють не на повну ставку); 

- з 2210 «Предмети та матеріали» на бюджет розвитку КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання довгострокового користування» суму у обсязі 40,0 тис.грн. для придбання 

витяжки на кухню у ЗОШ №2. 

Перенести кошторисні призначення на заробітну плату ІРЦ в сумі 287,112 тис .грн.  з 

КПКВ 1161 на КПКВ 1170 . 


