
Пропозиції  19/03/2020)   
                           

про внесення  змін до рішення  сільської ради   
“Про місцевий  бюджет Гірської  сільської  ради  на 2020 рік” 

 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 

2020рік»,  «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 № 2   від 19.02.2020 ,  внести зміни до бюджетних 
призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     
          
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  1 290 800,00 

гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  на  01.01.2020 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»           

                                                                                                на 401 000 ,00 грн. 
у  тому числі: 

      по КЕКВ 2111 ( оплата праці) –                                              на  96 000,00грн. 
     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -                   на  21 200,00грн. 
 ( 3 додаткових  штатних один.  З 01 квітня)  
      
     по КЕКВ 2111 ( оплата праці) –                                              на  44 100,00грн. 
     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -                   на  9 700,00грн. 
 ( святкова  премія  до  8 березня)  

 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  90 000,00 грн. 
   меблі  дільничному                                                              на  40 000,00 грн.   
    дез.інфекуючи  засоби                                                       на    50 000,00 грн.   
 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2800 «Інші  видатки»                                           на  140 000 ,00 грн. 
виплати  по  суду  за  вул.. Мічуріна 
 
 

1.2     По ТПКВКМБ 0113242  «Інші   заходи у  сфері  соціального  захисту і  
соціального  забезпечення »  



на  100 000,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 100 000,00 грн.  
 

1.3. По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  мистецтва»                                                                                          
                                                                                                      на  216 000,00 грн. 

у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 216 000,00 грн. 
 
Премія                8 березня                                                      на  125 000,00 грн.   
виплати  олімпіади                                                                  на  91 000,00 грн.                    

      
 

  1.4.      По ТПКВКМБ 0115061     «Забезпечення  діяльності  місцевих 
центрів  фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  та  проведення  
фізкультурно-масових   заходів  серед  населення  регіону»    
                                                                                                          на  56 000,00 грн. 
у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 56 000,00 грн. 
 
 1.5. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                             на   421 400 ,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  30 000,00 грн. 
квіткової  продукції                                                                 на  30  000,00 грн.  
   
у  тому числі: 
по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на       192 400,00 грн.                 
поточний  освітлення  вул. Жовтнева                                                78 400,00 грн. 
поточний  освітлення  вул. Садова                                                     65 000,00 грн. 
Благоустрій  вул.. Пушкіна ,32                                                    49 000,00 грн. 
 
 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                     на       199 000,00 грн.  
 
   

  1.6  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг   
загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок  
коштів  місцевого  бюджету                                                           49  000,00 грн.   
 

у  тому числі: 
по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на       49 000,00 грн.    
відсипка   вул.. Чубинського              

 



 
 
 

   1.7    По ТПКВКМБ 0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  
пожежної  охорони »                                                                  на   47 400,00 грн. 
          у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»        на  47 400 ,00 грн. 
                      - 

 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму 
4714000,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму  4 714 000,00 гривен 
за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2020 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»           

                                                                                                   на 11 000 ,00 грн. 
у  тому числі: 
      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового            
користування»                                                                                        11 000,00 грн.              
                              

компьтерна  техніка    (принтер)                                               11 000,00 грн. 
 

1.2. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                               на   141 000,00 грн. 

        у  тому числі: 
 
у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»    141 000,00 грн. 
 
Організація  дорожнього  руху  договір 2019                           35 000,00 грн. 
Експертиза дорожнього  руху                                                    5 000,00 грн. 
Дренаж вул.. Грушевського. 35                                                49 000,00 грн.   
Дренаж вул.. Грушевського. 16                                               49 000,00 грн.   
Тех. Нагляд за роботами                                                            3 000,00 грн. 

 
 

  1.3  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг   
загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок  
коштів  місцевого  бюджету                                                        4 562 000,00 грн.   
 



по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 4 562 000,00 грн. 
 
капітальний  ремонт  дорожнього покриття вул.. Мічуріна 
                                                                                             на  3 372 000,00 грн. 

        капітальний  ремонт  дорожнього покриття кармани  вул.. Центральна 
                                                                                            на   1 190 000,00 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  393  000,00 грн. 
 
          2.1.1  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  
автомобільних доріг   загального  користування   та  дорожньої 
інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету                                                              
                                                                                                       на   140 000,00 грн.   
 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - на140 000,00 грн. 
 
 
 

         2.1.2  По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 
пунктів »                                                                                        на 253 000,00 грн. 
 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів» - на 253 000,00 грн. 
Капітальний  ремонт  ТП 
 

 
 2.2    Збільшити  видатки   на  суму 393 000,000 грн. 
 
 
          2.2.1  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  
автомобільних доріг   загального  користування   та  дорожньої 
інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету                                                              
                                                                                                       на   393 000,00 грн.   
 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - на 393 000,00 грн. 
                           капітальний  ремонт  вул.. Мічуріна       
 
 
 
 
 



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

2020 році 
 

3.1 По ТПКВКМБ По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою 
населених пунктів  

 
Зменшити  видатки  
        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     - 25 300,00 грн. 
Капітальний  ремонт  ТП 

Збільшити  видатки  
        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»      
Капітальний  тротуару   вул.. Центральна                             - 13 600,00 грн. 

       Капітальний  тротуару   вул.. Центральна (площа)             - 11 700,00 грн. 
 

 
                      Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.     


