
Пропозиції  04/11/2019)                             
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 № 11  від 30.10.2019, внести зміни до бюджетних призначень 

місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

ДОХОДИ 

 

   1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  на суму   

810 600,00 грн.  

1.1 По ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об'єктів нежитлової нерухомості»                                                         

                                         на  суму         810 600,00 грн. 

 

ВИДАТКИ. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД              

1.  Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  810 600,00 

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»                               

                                                                                                   -  214 100,00 грн.        
у  тому числі: 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»        на  60  000,00 грн. 

до виділення коштів на програму Аскод  

 

      по КЕКВ 2800 «Інші  виплати»                                         на       154 100,00 грн. 

  оплата за електроенергію за  попередні роки                    на     154 100,00  грн. 

 

      1.2   По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  

мистецтва»                                                                                   на  116 500,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»        на  99  000,00 грн. 

          придбання  подарунків до дня святого  Миколая                на  99 000,00 грн.  

у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 17 500,00 грн. 

 

до виділення коштів на винагороду  працівнику дитячого садочка 



                                                                      1*12500,00     на 12 500,00 грн. 

до виділення коштів на винагороду  працівникам  пошти 

                                                                      2 * 2484,00     на 5 000,00 грн. 

1.3       По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів »                                                                                    на   190 000,00 грн. 

у  тому числі: 

      по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»         на    190 000,00 грн. 

 послуги  по  вивезенню органічного  сміття                     на  190 000,00грн. 

 

1.4        По ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних 

доріг   загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  

рахунок  коштів  місцевого  бюджету               

                                                                                                        на   290 000,00 грн.   

у  тому числі: 

      по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»          на   290 000,00 грн. 

      відсипка  вул.. Лісова                                                              на 190 900,00 грн. 

      відсипка перехрестя вул. Щаслива , Аеропортівська         на  90 100,00 грн. 

   

2. Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків  

та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків 

в межах планових асигнувань  

 

   2.1  Зменшити  видатки  на суму 218 800 грн. 

 2.1.1   По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів »                                                                                     на   48 800,00 грн. 

 

у  тому числі: 

      по КЕКВ 2111 ( оплата праці) –                                              на  40 000,00грн. 

     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -                   на     8 800,00грн. 

 

  2.1.2  По ТПКВКМБ 0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  

пожежної  охорони »                                                                 на   170 000,00 грн. 

          у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»        на   70 000,00 грн.     

по КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії »                              на  100 000,00 грн. 
 

       2.2  Збільшити   видатки на суму 148 800 грн. 

       2.2.1 По ТПКВКМБ 0113242  «Інші   заходи у  сфері  соціального  

захисту і  соціального  забезпечення »  

на  59 200,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 59 200,00 грн.    

(виплати  до  дня  інваліда)  

 



2.2.2   По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  

мистецтва»                                                                                   на  89 600,00 грн. 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»        на  89  600,00 грн. 

 закупівля  новорічної  ялинки                                                 на  89 600,00грн.   

 

  2.2.3 По ТПКВКМБ  0116013 «Забезпечення  діяльності   водопровідно-

каналізаційного  господарства»                                          на  70 000,00 грн. 

          у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»        на   70 000,00 грн.     

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків  

та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків 

в межах планових асигнувань  

 

       1.1  Зменшити  видатки   на  суму 296 500,00 грн. 

       1.1.1 По ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  

автомобільних доріг   загального  користування   та  дорожньої 

інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету               

                                                                                                       на   296 500,00 грн.          

у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 268 200,00 грн. 

  Капітальний  ремонт  вул.. Степова                             -49 500,00 грн. 

  Капітальний  ремонт  вул.. Сонячна                              -85 200,00 грн. 

 Капітальний  ремонт  вул.. Лісова                                  - 104 000,00 грн. 

 Капітальний  ремонт  вул.. Бориспільська                      - 57 800,00 грн. 

   

       1.2  Збільшити   видатки  на  суму  296 500,00 грн. 

   1.2.1 По ТПКВКМБ  0116013 «Забезпечення  діяльності   водопровідно-

каналізаційного  господарства»                                          на  118 300,00 грн. 

        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»    - 118 300,00 грн. 

 

капітальний  ремонт  водопостачання вул. Шкільна        114 000,00 грн. 

технічний  нагляд                                                                       4 300,00 грн. 

 

  1.2.2   По ТПКВКМБ 0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  

пожежної  охорони »                                                                   на  161 700,00 грн. 

       у  тому числі: 

      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                   161 700,00 грн. 

придбання  спец. одягу 

                                           

 1.2.3  По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »               на  16 500,00 грн. 



       у  тому числі: 

      по  КЕКВ  3220  «Капітальні    трансферти органам державного 

управління    інших рівнів"                                                            на  16 500,00  грн. 

 

 

2. Внести  зміни  до  розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами 

2019 році 

 

        2.1   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»                               
 

Зменшити  видатки  

        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     - 12 500,00 грн. 

(капітальний  ремонт  амбулаторії) 

Збільшити  видатки  

        у  тому числі: 

      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                   12 500,00 грн. 

придбання  зелених  насаджень                                               12 500,00 грн. 

 

2.2  По  ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених  

пунктів» »  

Зменшити  видатки  

        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     -204 700,00 грн. 

       кап ремонт  тротуару   вул.  Центральна                          на    -36 600,00 грн.   

      капітальний  ремонт (влаштування  огорожі) сажалка 

                                                                                                         на -168 100,00 грн. 

Збільшити  видатки  

        у  тому числі: 

      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                   43 000,00 грн. 

придбання інтерактивної  панелі для дитячого  майданчика  вул.. Зоряна 

                                                                                                        на 25 900,00 грн.  

придбання  опори парк   вул..Толстого                                     на  17 100,00 грн.        

        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»    - 161 700,00 грн. 

       капітальний  ремонт  освітлення   вул.. Толстого  

                                                                                                         на  118 500,00 грн. 

      технічний  нагляд                                                                    на    4000,00 грн.   

     капітальний  ремонт каналізації Л.Українки                     на  39 200,00 грн. 

                  

                          Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.               


