
Пояснювальна записка  

                           
«Про сільський бюджет на 2020рік» 

 

Відповідно до Закону  України   «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 5 статті 23, та ст.75 Бюджетного кодексу України  

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Видатки  загального  фонду складають – 20 700 000,00грн 
 

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»                               

                                                                                      -     5 847 300,00 грн. 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 4 288 900,00грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -943 600,00грн. 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 249400,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 159800,00 грн. 

- КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 195600,00 грн. 

- КЕКВ 2800 інші видатки – 10000,00 грн. 

(розрахунок  додається)   

 

      2.      ТПКВКМБ  0113242  «Інші заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального   забезпечення»  
 

( видатки  по  програмі  «Турбота» )                                             - 1 200 000,00 

грн. 

 

      3.    ТПКВКМБ  0114082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 

( видатки  по  програмі  «Добробут» ,   Програма проведення  свят  та  

культурно-масових  заходів» )       

 - 2000 000,00 грн. 

 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 250000,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 350000,00 грн. 

- КЕКВ 2700 (інші  виплати  населенню) –1400000,00 грн. 

(розрахунок  додається)   
 

      

       4. ТПКВКМБ 0115061   «Забезпечення  діяльності місцевих центрів 

фізичного  здоров*я  населення «спорт всіх та  проведення фізкультурно-



масових заходів серед населення району» ( видатки  по  програмі  «Розвитку  

фізичної  культури, спорту та військово-патріотичного виховання» )      

                                                                                                            - 400 000,00грн. 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 70000,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 70000,00 грн. 

- КЕКВ 2700 (інші  виплати  населенню) –260000,00 грн. 

(розрахунок  додається)  

 

5. ТПКВКМБ  0116013     «Забезпечення     діяльності       водопровідно- 

каналізаційного  господарства»   

                                                                                                    197 200,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 100000,00 грн. 

( поточний ремонт  водопровідних мереж) 

 

 

     6. ТПКВКМБ  0116014 «Забезпечення  збору  та  вивезення  сміття  і  

відходів»  

  ( видатки  по  програмі  підтримки  КП «Горянин»  

    безкоштовний  вивіз  сміття)                                                    -1 900 000,00 грн.         

 

    

     7.  ТПКВКМБ 0116030   «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                                                   

                                                                                                           5 783 600,00 грн. 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 53 600,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 4 920 000,00 грн. 

- КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 810 000,00 грн. 

(розрахунок  додається)   
 

 

  8. ТПКВКМБ  0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»  ( видатки  на  поточний  ремонт  доріг  вулиць 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

                                                                                                           - 375 000,00 грн.  

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) –  375  000,00 грн. 

 

 9. ТПКВКМБ    0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної  

охорони»  

 2 996 900,00грн. 

 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 2 205 400,00грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 485 200,00грн. 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання –  192 500,00 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 63 800,00 грн. 



- КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) –  50 000,00 грн. 

 (розрахунок  додається)   

 

 

 

Видатки  спеціального  фонду складають – 28 000 000,00грн 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

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»                         
                                                                                            -  1 500 000,00   грн.                           
 

КЕКВ  3132 Кап ремонт  амбулаторії                                   1 500 000,00 грн. 

 

2. ТПКВКМБ    0117321   «Будівництво  освітніх  установ  та   

                                                                                                         25 000 000,00 грн. 

   КЕКВ  3122  Видатки  на  будівництво  нової  школи             25 000 000,00 грн. 

 

        3 .     ТПКВКМБ    0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної 

та  виробничої   інфраструктури комунальної власності»                  

                                                                                                         499 700,00 грн. 

  КЕКВ  3122  Видатки  на  будівництво бюветів                           499 700,00 грн. 

 

       3. ТПКВКМБ  0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                    - 1 000 300,00 грн.       
 

КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул.. Мічуріна                          1 000 300,00 грн. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                             Р.М. Дмитрів      

 
 

 

 

 


