
Пропозиції  08/10/2019)                             
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  
внести зміни до бюджетних призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  
ради :  

ДОХОДИ 
 

   1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  на суму   
867 300,00 грн.  
 
1.1 По ККД 18010600 «По ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних  

осіб»                                                    на  суму         922 300,00 грн. 
 

ВИДАТКИ. 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     

          
1.  Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  922 300,00 

гривен за рахунок перевиконання  дохідної  частини . 
 
        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»                               

                                                                                          -          474  000,00 грн.        
у  тому числі: 
      по КЕКВ 2111 ( оплата праці) –                                              на  324 000,00грн. 
     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -                   на     91400,00грн. 
(  на  виплату  святкової  премії  працівникам  апарату сільської  ради  до  Дня  
місцевого  самоврядування  та  премія 300%  згідно  рішення  сесії  )    
       
у  тому числі: 
      по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»          на    58 600,00 грн. 
Видатки  поточний  ремонт  приміщення  с/ради                                                                                           
                                                                                                        на 58 600,00  грн. 
 
      1.2   По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  
мистецтва»                                                                                   на  154 300,00 грн. 
 
по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»              на    25 000,00 грн. 
Видатки  на оплату  послуг  оренди  поля ( пейнбол   14 жовтня)                                                                                          
                                                                                                        на 25 000,00  грн. 



 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 129 300,00 грн. 
 
до виділення коштів на винагороду  при  народження  дитини 
                                                                      12*6211,00     на 74 600,00 грн. 
до виділення коштів на винагороду  ювілярам  
                                                                     15*2484,00     на 37 300,00 грн. 
до виділення коштів на винагороду  працівникам  пошти 
                                                                      2 * 2484,00     на 5 000,00 грн. 
до виділення коштів  ведучий   на день села                   на 12 400,00 грн. 
 
 

1.3. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                             на   30 000,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»          на  30  000,00 грн. 
придбання   лавочок  20шт.*1500,00                                    на  30 000,00 грн.    
 

  1.4. По ТПКВКМБ 0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної  
охорони »                                                                                 на   264 000,00 грн. 
          у  тому числі: 
     по КЕКВ 2111 ( оплата праці)                                                 на  48 000,00   грн.  
     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)                      на 16 000,00   грн. 
    по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»             на  100 000,00 грн. 
    по КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії »                              на  100 000,00 грн. 

 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

1. Внести  зміни  до  розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 
2019 році 

 
        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»                               

 
Зменшити  видатки  

        у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     - 48 100,00 грн. 
(капітальний  ремонт  комер.вузла  обліку) 

 
Збільшити  видатки  

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



          користування»                                                                   48 100,00 грн. 
придбання  зелених  насаджень 

 
1.2. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених  

пунктів» »  
Зменшити  видатки  

        у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     -345 0000,00 грн. 

       капітальний  ремонт  приміщення під  потреби  спортивного комплексу 
                                                                                                         на  300 000,00 грн. 
       капітальний  ремонт (влаштування  огорожі) сажалка 
                                                                                                          на  45 000,00 грн. 
        

Збільшити  видатки  
        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»    - 345 0000,00 грн. 
 

       капітальний  ремонт  освітлення   спортивного комплексу вул. Шкільна 
                                                                                                         на  175 000,00 грн. 
       капітальний  ремонт (влаштування  огорожі) сміттєвого  майданчику 
                                                                                                         на  170  000,00 грн. 
      1.3. По ТПКВКМБ  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної 
та  виробничої інфраструктури комунальної власності»                

      
Зменшити  видатки  

у  тому числі: 
по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»                                                                                                     

реконструкція  водопровідних  мереж  вул.. Центральна     376 150,00 грн. 
 

Збільшити  видатки  
у  тому числі: 
по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»                                                                                                     

Видатки  на  розробку проектно-кошторисної документації по  
реконструкції  трубопроводу дощової  каналізації  по  вулиці Мічуріна, 
Яблунева                                                                                            326 250,00 грн. 

Видатки  на  розробку проектно-кошторисної документації по  
реконструкції тимчасових  споруд для  потреб  спортивного комплексу  вул. 
Шкільна                                                                                                  49 900,00 грн. 

 
 
 

                     Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.               


