
Пропозиції  23/05/2019)   
                           

про внесення  змін до рішення  сільської ради   
“Про місцевий  бюджет Гірської  сільської  ради  на 2019 рік” 

 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст.78 
Бюджетного кодексу України,   враховуючи  пропозиції постійної  комісії з  
питань  бюджету,  фінансів, соціально-економічного   та  культурного розвитку  
протокол № 6 від 16.05.2019,  внести зміни до бюджетних призначень 
місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     

          
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  

368800,00 гривен  за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 
01.01.2019 року        Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  
702300,00 гривен  за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 
01.01.2019 року         
                                                                              
        1.1   ТПКВКМБ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та  
матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ( у разі створення) міської, селищної,  сільської  рад»                               

                                                                                          -         243  500,00 грн. 
        у  тому числі: 

      по КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 199 600,00грн. 
      по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -43 900,00грн. 
 
(  на  виплату  матеріальної  допомоги  працівникам  апарату сільської  ради  
на  вирішення  соціально – побутових  питань ) 
 

                                                                              
 
      1.2. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 
пунктів  

                                                                                             на  203 800,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»             10 000 ,00 грн.   
 

        придбання  баків для  збору  хімічних  джерел                  на  10 000,00 грн. 
 
у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на    193 800,00 грн. 
  



  підвіз  на  номінальні   дні та  9  травня                                       на   3800,00 грн. 
  влаштування ливньової  системи                                                  на 190000,00 грн.   
   

  1.2. По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »            на   255 000,00 грн. 
          у  тому числі: 
         по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління   
                                       інших рівнів"                                        на  255 000,00 грн. 

 
придбання   спортивної  форми                                       на   155 000,00 грн. 
підвіз дітей  до  Гірської ЗОШ та ДНЗ «Берізка»      на  100 000,00грн.  

   
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 
1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

2580800,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму 2 580 800,00 гривен за 
рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2019 року. 

 
 1.1  По ТПКВКМБ 0110150   «Організаційне, інформаційно-аналітичне та  
матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ( у разі створення) міської, селищної,  сільських рад 
та їх  виконавчих  комітетів»                                                      100 000,00 грн. 

 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  -  100 000,00 грн. 
 
виготовлення  ПКД на  капітальний  ремонт   

       приміщення будівлі  вул.. Науки,1                                        на    100 000,00 грн.        
 

 1.2.  По ТПКВКМБ 0116030     «Організація благоустрою населених 
пунктів »                                                                                   -   1 590 000,00 грн.                                                                                         

          у  тому числі: 
          по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                  40 000,00 грн. 
      
   придбання  камер-пасток                                                  на   40 000,00 грн.  
 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 1 550 000,00 грн. 
 
капітальний  ремонт  тротуару  вул.. Центральна     на 1 500 000,00 грн. 
Проектно-кошторисна документація капітального  
ремонту  тротуару  вул.. Мостова                                    на  50 000,00 грн. 
 

    



  1.3  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг   
загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок  
коштів  місцевого  бюджету                                                        890 800,00 грн.   
 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 890 800,00 грн. 
 
капітальний  ремонт  дорожнього покриття вул.. Мічкріна 
                                                                                             на  613  000,00 грн. 
капітальний  ремонт  дорожнього покриття вул.. Лісова 
                                                                                             на  277 800,00 грн. 

                                                                              
                      Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.       


