
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 22.12.2017 року 

№ 925-48-VII «Про сільський бюджет села Гора на 2018 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини 5 статті 23 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного та культурного розвитку, Гірська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Гірської сільської ради від 22.12.2017 
року № 925-48-УП «Про сільський бюджет села Гора на 2018 рік» зі змінами

1.1 Внести зміни до кодів типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків в межах 
планових асигнувань

1.2 Внести зміни у додатки № 3, 7 до рішення, виклавши їх у новій 
редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.

с. Гора
від 05 грудня 2018 року
№ 1231-65-УП

Сільський голова Р.М. Дмитрів



Д одаток №  3
до ріш ення Гірської сільської ради №  1 2 3 1 -6 5 ^ її  від 

05.12.2018р. "Про внесення змін до ріш еня сесії від 
22.12.2017 роуц №  925-48- VII "Про сільський бюджет на 2018 

рік"

РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету на 2018 рік

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету1

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною2/тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний ф онд Спеціальний ф онд

Разом
Всього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

01 Гірська сільська рада 24 290,8 24 190,8 5 924,9 1 421,9 100,0 33 565,4 30,0 33 177,0 33 337,0 57 856,2

0110000 Гірська сільська рада 24 290,8 24 190,8 5 924,9 1 421,9 100,0 33 565,4 30,0 33 177,0 33 337,0 57 856,2

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад .

5 917,5 5 917,5 3 918,9 159,6 665,9 30,0 635,9 635,9 6 583,4

0110191 0191 0160 П роведення місцевих виборів 120,0 120,0 120,0

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони

2 812,0 2 812,0 2 006,0 10,0 21,7 21,7 21,7 2 833,7

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

1 463,0 1 463,0 1 463,0

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

2 185,6 2 185,6 2 185,6

0115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров*я населення 
"Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів.

420,0 420,0 420,0

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

150,0 150,0 160,0 160,0 160,0 310,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

385,5 385,5 211,8 211,8 211,8 597,3

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття 
і відходів

1 776,5 1 776,5 1 776,5

0116030 6030 0620
О рганізація благоустрою населених 
пунктів

7 194,6 7 194,6 586,4 5 070,9 5 070,9 5 070,9 12 265,5

0117330 7330 0443
Будівництво інших об*єктів соціальної 
та виробничої інфраструктури 
комунальної власності

14 311,0 14 311,0 14 311,0 14 311,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 100,0 100,0 100,0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

1 662,1 1 662,1 8 470,2 8 470,2 8 470,2 10 132,3

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господорювання

4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів

198,4 198,4 198,4

0119770 9770 0180 Інші субвенції 104,0 104,0 55,5 55,5 55,5 159,5
Всього 24 290,8 24 190,8 5 924,9 756,0 100,0 33 565,4 30,0 33 535,4 33 337,0 57 856,2



Код програмної 
класифікації

Код тимчасової 
класифікації

Код
функціональної

Загальний ф онд Спеціальний ф онд
Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 
програмною2/тимчасовою класифікацією

з них з них з них
видатків та 

кредитування
видатків та 

кредитування
класифікації 
видатків та Всього видатки | комунальні видатки Всього видатки | комунальні видатки Разом

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2



Додаток № 7
до  ріш ення Гірської сільської ради №  1231-65-У П  від  05 .12 .2018р . 

внесення змін до  ріш еня сесії в ід  22 .1 2 .2 0 1 7  роуц №  925-48- VII 
сільський бю дж ет на 2018  рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету у 2018 році1

(тис. грн.)/грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою  

програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

01 Гірська сільська рада 24 066,8 33 509,9 57 576,7

0110000 Гірська сільська рада 24 066,8 33 509,9 57 576,7

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
м атеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у  м істі ради (у разі її 
створення), міської, селищ ної, сільської рад та їх  
виконавчих комітетів

Програма розвитку місцевого самоврядування 
сільської ради на 2018-2020 роки

5 917,5 665,9 6 583,4

0113230 3242 1090
Інші заходи у  сф ері соціального захисту і соціального  
забезпечення

Програма соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с.Гора "Турбота" 
на 2016-2020 роки”

1 463,0

1 463,0

0114080 4082 0829
Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

Програма розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с.Гора 
"Добробут" на 2016-2020 роки”
Програма забезпечення проведення загально 
сільських культурно-масових заходів до 
державних, релігійних і місцевих свят в селі 
Гора.

2 185,6

2 185,6

0115061 5061 0810

Забезпечення діяльності м ісцевих центрів фізичного  
здоров*я населення "спорт для всіх та проведення  
фізкультурно-масових заходів  серед  населення  
району"

Програма розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання по Гірській 
сільській раді

420,0

420,0

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування ж итлового  
фонду

150,0 160,0
310,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

Програма підтримки комунального підприємства 
КП "Горянин"

385,5 211,8
597,3

0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і в ідходів
Програма підтримки комунального підприємства 
КП "Горянин"

1 776,5 1 776,5

0116030 6030 0620 Організація благоустрою  населених пунктів Програма благоустрою 2018-2020 роки 7 194,6 5 070,9 12 265,5

0117130 7130 0421 Здійснення заходів  з зем леустрою 100,0 100,0

0117330 7330 0443
Будівництво інш их об*єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Програма будівництва та регіонального  
розвитку

14 311,0

14 311,0

1



01 Гірська сільська рада 24 066,8 33 509,9 57 576,7

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорож ньої інфраструктури за рахунок коштів 
м ісцевого бю дж ету

Програма утримання та розвитоку 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури .

1 662,1 8 470,2

10 132,3

0117670 7670 0490
Внески до  статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Поповнення статутного ф онду КП  
"Горянин"

4 400,0

4 400,0

0118330 8330 0540
Інша діяльність у  сф ері екології та охорони  
природних ресурсів

198,4
198,4

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності м ісцевої пож еж ної охорони Програма місцевої пожежної охорони 2 812,0 21,7 2 833,7
Всього 24 066,8 33 509,9 57 576,7

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2



Пропозиції (05/12/2018)

про внесення змін до рішення сільської ради 
«Про сільський бюджет на 2018 рік»

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 
рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст.78 
Бюджетного кодексу України внести зміни до бюджетних призначень 
сільського бюджету:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків 
в межах планових асигнувань

1. ЗБІЛЬШИТИ видатки сільського бюджету на 223 500,00 грн.

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

на 124 500 ,00 грн.
у тому числі:

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 124 500,00 грн.
допомога до дня інваліда 160чол*622 грн. 99520,00 
реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби 25000,00

1.2. По ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів »

на 99 000,00 грн.
у тому числі:

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 99 000,00 грн.

(поточний ремонт електричних мереж заміна ліхтарів) 50 000,00 грн.
Послуги стерилізації безпритульних тварин 49 000,00грн.

2. ЗМЕНШИТИ видатки сільського бюджету на 223 500,00 грн.

2.1. По ТПКВКМБ 0116014 «Забезпечення збору та вивезення 
сміття та відходів»

( видатки по програмі підтримки КП «Горянин»)
- 223 500,00 грн.

у тому числі:
по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)» на - 223 500,00 грн.



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

г л  • • •  • •  1 • ••• •Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків в 
межах планових асигнувань

1. ЗБІЛЬШИТИ видатки сільського бюджету на 250 000,00 грн.

1.1. По ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства»

- 50 000,00 грн.
у тому числі:

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування»

(насос КНС) - 30 000,00 грн.

у тому числі:
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

капітальний ремонт будівлі КНС
на 20 000,00 грн.

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

на 200 000,00 грн.
по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»

200 000,00 грн.

видатки на реконструкцію пам’ятника 200 000,00 грн.

2. ЗМЕНШИТИ видатки сільського бюджету на 250 000,00 грн.

2.1. КФК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 
загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету»

на 250 000,00 грн.

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
на - 250 000,00 грн.

Сільський голова Р.М.Дмитрів


