
Пропозиції  22/08/2019)                             
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 № 9  від 09.08.2019,  внести зміни до бюджетних призначень 

місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 

ДОХОДИ 

 

   1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  на суму   

1 853 300,00 грн.  

1.1 По ККД 14031900 «Пальне (акцизний податок) »    

                                                           на  суму         153 300,00 грн. 

1.2 По ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»    

                                                           на  суму         200  000,00 грн. 

1.3 По ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості»    

                                                           на  суму         100 000,00 грн. 

1.4 По ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних. осіб  »    

                                                           на  суму         500 000,00 грн. 

 

1.5 По ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних  осіб»    

                                                           на  суму         800 000,00 грн. 

 

          1.6  По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»    

                                                                    на  суму           100 000,00 грн. 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     
          

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  

260000,00 гривен за рахунок перевиконання  дохідної  частини . 

 

          

  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,  сільської  рад»                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                46 100,00 грн.      



 

у  тому числі: 

Поточний  ремонт комерційного вузла  обліку  будівлі  Гірської  сільської  ради                                                                                               

                                                                                                        на 46 100,00  грн. 

 

1.2   По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  

мистецтва»                                                                                   на  24 900,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на  24 900,00 грн. 

 

винагорода  працівникам пошти    2*12423,00                       на  24 900,00                                          
 

1.3. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                             на   30 000,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  10 000,00 грн. 

придбання   адресних табличок                                            на  10 000,00 грн.    

 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на    20 000,00 грн. 
 послуги  утилізації  батарейок                                                    20 000,00 грн. 

 

   1.4  По  ТПКВКМБ  0116014 «Забезпечення  збору  та  вивезення  сміття  і  

відходів»  

  ( видатки  по  програмі  підтримки  КП «Горянин»  

    безкоштовний  вивіз  сміття)                                                   159 000,00 грн.    

 

     у  тому числі: 

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам   

                (установам, організаціям)»                             на    159  000,00 грн. 

 

2. Внести  зміни  економічної класифікації видатків в межах планових 

асигнувань  

 

     2.1 По ТПКВКМБ 0115061     «Забезпечення  діяльності  місцевих 

центрів  фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  та  проведення  

фізкультурно-масових   заходів  серед  населення  регіону»    

 

Зменшити  видатки 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на  26 000,00 грн. 

 

Збільшити  видатки: 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг крім  комунальних»         на   26 000,00 грн.      
         послуги  з  перевезення                                                              на  26  000,00 грн. 



СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму 

1593300,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму   1 593 300,00 гривен 

за рахунок перевиконання  дохідної  частини . 

 

    1.1 По ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  

                                                                                             на   99 000,00 грн. 

     у  тому числі:  

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  -  99 000,00 грн. 

 

проект  трато ура  вул. Мічуріна                                              41 000,00 грн.     

влаштування  лівньової  системи                                               58 000,00 грн. 
 

 

    1.2. ТПКВКМБ  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної та  

виробничої інфраструктури комунальної власності»                

на    820 300,00 грн. 

     у  тому числі: 

по КЕКВ 3122 «Капітальне  будівництво   інших об’єктів»                                                                                               

   820 300,00 грн. 
    Будівництво  відео нагляду                                                                 477  000 ,00 грн. 

    Тех.. нагляд  за будівництвом                                                               33 300,00 грн.                

    Авторський  нагляд  за будівництвом                                                10 000,00 грн.    

   Проектно-кошторисна  документація центральної  каналізації 

  с.Гора                                                                                                       300 000,00 грн. 

             

  1.3  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг   

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок  

коштів  місцевого  бюджету                                                        389 000,00 грн.   

 

        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 389 000,00 грн. 

 

капітальний  ремонт  дорожнього покриття вул.. Київська  

(рішення суду роботи 2017року)                                        на 389 000,00 грн. 

  1.4. По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »                
 

на   285  000,00 грн. 

          у  тому числі: 

         по  КЕКВ  3220  «Капітальні    трансферти органам державного 

управління    інших рівнів"                                                 на  285  000,00  грн. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html


                2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

1120000,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму  0,00 гривен за 

рахунок залишку коштів спеціального (втрати) фонду станом на 01.01.2019 

року.  

 

2.1. По ТПКВКМБ 0117130  «Здійснення  заходів із землеустрою »  

                                                                                             на  1 120  000,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2281  «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм”                                        на  1 120 000,00 грн.   

 

зміни в  ген.план                                                                              1 120 000,00 грн. 

 

 

                      Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.     
 

 

                       


