
За рахунок перерозподілу видатків

Східненський ясла-садок 20 000,00

Музиківський ясла-садок 16 343,00

Музиківський ліцей 21 316,00

Будинок культури с. Східне (Загальний фонд) 100 000,00

Будинок культури с. Східне (Спеціальний фонд) -100 000,00

Східненська ЗОШ 10 500,00

Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом 295,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

-3 146,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

3 146,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

-30 000,00

Східненська ЗОШ 15 000,00

Інша діяльність у сфері державного управління 2 500,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

-55 954,00

Разом: 0

За рахунок залишків, які сформовані станом 
на 01.01.2021 року:

Музиківський ліцей. Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (Спеціальний фонд)

-2 177,00

Музиківський ліцей. Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (Спеціальний фонд)

-21 766,00

Перерозподіл коштів, виділених на співфінансування до 
субвенції на "Ремонт обладнання та придбання 
обладнання для їдалень (харчоблоків)  закладів загальної 
середньої освіти" із спеціального фонду до загального 
фонду сільського бюджету

Повернення залишку освітньої субвенції, сформованого 
станом на 01.01.2021р. за напрямом "Ремонт обладнання 
та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)  
закладів загальної середньої освіти". Лист Департаменту 
фінансів №04-10-1722/0/21/312.1.3 від 17.09.2021р. 
"Щодо повернення коштів субвенції"

Оплата інших послуг (загальний фонд)

Додаткові кошти на оплату пересувного флюорографа (в 
бюджеті на 2021 рік запланована сума 10 000,00грн, 
згідно акту виконаних робіт сума становить 10 
295,00грн)

за розподіл природного газу  (потреба в додаткових 
коштах виникла у звязку із зростанням ціни в порівнянні 
з минулим роком на 0,89грн.м.куб, а також збільшенням 
споживання у 2020 році в порівнянні із 2019 роком)

Заплановані кошти на оплату праці та нарахування 
працівників БК с. Музиківка

послуги з візуалізації будівлі Музиківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів розташованої за адресою: с. Музиківка вул. 40 
років Перемоги, 12. згідно проекту "Капітальний ремонт 
покрівлі та утеплення фасаду (термосанація) 
Музиківської ЗОШ"

Оплата за поточний ремонт газоспоживаючого 
обладнання та сигналізації довибухової концентрації 
газу Східненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку 
під житловий будинок у с. Загорянівка, вул. Б. 
Хмельницького, буд. 4а, для подальшого продажу. 

документація-презентація  (візуалізація вигляду об"єкта 
після реконструкції) "Концепція реконструкції дитячого 
садка (з доведенням до 180 місць) за адресою: с. 
Музиківка, Білозерського району, Херсонської області 
по вул. 40 років Перермоги, 35-А"

на оплату інших послуг (потреба у додаткових коштах 
виникла у звязку із проведенням термінового 
незапланованого ремонту даху над спортивною залою на 
суму 9,0 тис. грн, також на ремонт шкільного автобуса - 
3,0 тис.грн (рішенням сесії від 23.07.2021р. було 
виділено 30,0 тис. грн, але фактичні витрати склали 33,0 
тис. грн.). Враховуючи, що планові кошти використані 
на сьогодні не має можливості оплатити ремонт 
принтерів та ноутбука, а також заправити катриджі

Заплановані кошти на придбання путівок для 
відпочинку та оздоровлення дітей 

Заплановані кошти по капітальним видаткам 
перерозподіляємо на поточні видатки, а саме на 
поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі, 
поточний ремонт каналізації, частковий поточний 
ремонт санітарної кімнати

Зекономлені кошти після придбання серверу для ЦНАПу 
(спеціальний фонд)


