
Пропозиції  24/01/2020)   
                           

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 № 1  від 22.012020,  внести зміни до бюджетних 
призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 
 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     
          
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  2 863 800,00 

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 224 700 ,00 грн. 
 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  24 700,00 грн. 
   компьтерна  техніка                                                           на  24 700,00 грн.    
 
 
у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на  200 000,00 грн. 
          

   консультативні  послуги                                                          100 000,00 грн. 
   друк  Вісник  Гори                                                                     100 000,00 грн. 

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

на  25 000,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 25 000,00 грн.  
( виплата постраждалим  від  пожежі) 
 
 



  1.3. По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  
мистецтва»                                                                                   на  57 100,00 грн. 

у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 57 100,00 грн. 
 
проїзд  працівникам ДНЗ   за 2019 рік                                   на  19 300,00 грн.   
виплати воїнам інтернаціоналістам                                     на  37 800,00 грн.                                     

  
 
 1.4. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                             на   2 097 200,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  49 000,00 грн. 
друкована  продукція                                                                на  49 000,00 грн.    

 
по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на    2 048 200,00 грн. 
 поточний  ремонт  ТП – 1269   вул. Яблунева                                   28 900,00  грн. 
поточний  ремонт  ТП – 1159      вул. Чубинського                           32 300,00  грн.    
послуги  озеленення                                                                             1600 000,00 грн. 
послуги обслуговування вуличного  освітлення                                  190 000,00 грн. 
послуги обслуговування ТП                                                                    50 000,00 грн. 
послуги  перевезення                                                                               49 000,00 грн. 
послуги  утилізації  батар.                                                                    49 000,00 грн. 
послуги  обслуговування  світлофорів                                                  49 000,00 грн.       
 
 
   

  1.4. По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »            на   459 800,00 грн. 
          у  тому числі: 
         по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління   
                                       інших рівнів"                                        на  459 800,00 грн. 

 
                       - 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму 
7425600,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму  7 425 600,00 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 1 894 300 ,00 грн. 



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

          користування»                                                                   94 300,00 грн. 
        декоративна  скульптура  школярик                                        58 200,00 грн.    

компьтерна  техніка                                                                  36 100,00 грн.    
у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  1 800 000,00 грн. 
капітальний  ремонт  садочка 
 
 

1.2. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                             на   1 137 200,00 грн. 
 
у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»   1 137 200,00 грн. 
 
Капітальний  ремонт  освітлення  вул.. Центральна         160 000,00 грн. 
Технічний  нагляд                                                                        5 000,00  грн.   
Капітальний  ремонт  освітлення  вул.. Лісова                 155 500,00 грн. 
Технічний  нагляд                                                                        5 000,00   грн. 
Капітальний  ремонт  ТП  вул.. 8 Березня                           290 000,00 грн. 
Технічний  нагляд                                                                        9 000,00   грн. 
Капітальний  ремонт  тротуару                                           254 600,00 грн. 
Технічний  нагляд                                                                        9 000,00 грн.   
Капітальний  ремонт  тротуару                                           240 100,00 грн. 
Технічний  нагляд                                                                        9 000,00  грн.  
 
 

 
   1.3. ТПКВКМБ  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної та  
виробничої інфраструктури комунальної власності»                

на   4 394 100,00 грн. 
 

 по КЕКВ 3122 «Будівництво інших об’єктів»                 3 300 000,00 грн.                                                                                    
 

      Будівництво  кюветів  вул. Толстого  та  Л. Українки             3 000  000,00 грн. 
      ПКД  на  будівництво  пож.поста                                                 300 000,00 грн. 

 
по КЕКВ 3142 «Реконструкція    інших об’єктів»                                                                                               

1 094 100,00 грн. 
    Реконструкція будиночків  під  потреби   
                                     спортивного комплексу                                      902 100 ,00 грн. 
 
    Виготовлення  ПКД  на  реконструкцію ТП -971                             42 000,00  грн. 
   Виготовлення  ПКД  на  реконструкцію пам’ятника                       150 000,00 грн. 



 
3. Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків  

та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків 
в межах планових асигнувань  
 
 
Зменшити  видатки: 

 
3.1  По ТПКВКМБ    0117321   «Будівництво  освітніх  установ  та   

                                                                                                         25 000 000,00 грн. 
          у  тому числі: 
     КЕКВ  3122  Видатки  на  будівництво  нової  школи          25 000 000,00 грн. 
 
  Збільшити  видатки: 
 
         3.2  По ТПКВКМБ  0119770   «Інші  субвенції »    на   25 000 000,00 грн. 
          у  тому числі: 
        по  КЕКВ  3220  «Капітальні    трансферти органам державного 
управління    інших  рівнів"                                                      на  25 000 000,00 грн. 
           (Видатки  на  будівництво  нової  школи) 
 
 
                      Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М.     


