
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік.

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, 
Гірська сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:
- доходи місцевого бюджету у сумі 33030000 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду місцевого бюджету 33000000 гривень, доходи 
спеціального фонду місцевого бюджету 30000 гривень, у тому числі бюджету 
розвитку 0 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки місцевого бюджету у сумі 33030000 гривень, в тому числі 
видатки загального фонду місцевого бюджету 15205200 гривень, видатки 
спеціального фонду місцевого бюджету 17824800 гривень;

- профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 17794800 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 17794800 
гривень тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з 
додатком 6 до цього рішення;



5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 33030000 гривень згідно з додатком 7 до 
цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 

визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 93 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій , визначених крім 
субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного 
кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України 2019 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 
пунктом 4 частини 1 статтею 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 
бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 ,71 Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України 2019 рік»:

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4
частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 
місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1

статті 691 ,71 та частини 1 ст.91 Бюджетного кодексу України, 
спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2-5 статті 71
Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ(2111);
- нарахування на заробітну плату(2120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220);
- забезпечення продуктами харчування(2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
- поточні трансферти населенню (2730);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);

10. Надати повноваження, сільському голові Гірської сільської ради, 
щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або



шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, 
відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних 
паперів відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Надати повноваження, сільському голові Гірської сільської ради, 
щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого 
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 
Бюджетного кодексу України.

12. Надати повноваження, сільському голові Гірської сільської ради, 
щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних 
надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 
Бюджетного кодексу України.

13. Забезпечити головному розпоряднику коштів місцевого бюджету 
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 10 травня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за



кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Надати право місцевому фінансовому органу, щодо перерозподілу 
бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у межах 
загального обсягу бюджетних призначень по головному розпоряднику ( за 
бюджетною програмою) окремо за загальним та спеціальним фондом за 
обґрунтованим поданням головного розпорядника, здійснювати перерозподіл 
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі 
економічної класифікації видатків бюджету.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет в 
сторону збільшення чи зменшення призначень між головними розпорядниками 
(між програмами) ухвалюється виключно на пленарних засіданнях сесії 
сільської ради на підставі офіційного висновку місцевого фінансового 
органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини бюджету, 
висновку про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім 
власних надходжень бюджетних установ)».

15. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

16. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Секретарю Гірської сільської ради оприлюднити дане рішення а 
офіційному веб-сайті Гірської сільської ради в інформаційній мережі Інтернет в 
десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 
28 Бюджетного кодексу України.

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

с. Гора
від 26 березня 2019 року
№ 1287-69-УП

Сільський голова Р.М. Дмитрів



Додаток 1
до рішення Гірської сільської ради 

№1287-69-УИ від 26.03.2019р. 
"Про місцевий бюджет на 2019 рік" 

(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 2019 рік
(гри)

Код
Найменування згідно з 

Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 33 000 000 33 000 000 0 0

14000000
Внутрішні податки на товари та 
послуги 8 850 000 8 850 000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів

1 300 000 1 300 000 0 0

14021900 Пальне 1 300 000 1 300 000 0 0

14030000
Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)

5 450 000 5 450 000 0 0

14031900 Пальне 5 450 000 5 450 000 0 0

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб"єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

2 100 000 2 100 000 0 0

18000000 Місцеві податки 24 150 000 24 150 000 0 0

18010000 Податок на майно 20 520 000 20 520 000 0 0

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової 
нерухомості

100 000 100 000 0 0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості

300 000 300 000 0 0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової

12 420 000 12 420 000 0 0

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 800 000 2 800 000 0 0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 4 660 000 4 660 000 0 0

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 120 000 120 000 0 0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 70 000 70 000 0 0

18011000 Транспортний податок з фізичних 
осібосіб

25 000 25 000 0 0

18011100 Транспортний податок з юридичних 
осіб 25 000 25 000 0 0

18030000 Туристичний збір 200 000 200 000 0 0

18030100 Туристичний збір ,сплачений 
юридичними особами 200 000 200 000 0 0

18050000 Єдиний податок 3 430 000 3 430 000 0 0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 280 000 280 000 0 0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3 000 000 3 000 000 0 0

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників,у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або

150 000 150 000 0 0

20000000 Неподаткові надходження 30 000 0 30 000 0
25000000 Влвсні надходження бюджетних 30 000 0 30 000 0

25010000 Плата за оренду майна бюджетних 
установ

30 000 0 30 000 0

Х Разом доходів 33 030 000 33 000 000 30 000 0

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.



Додаток №2
до рішення Гірської сільської ради 
№ 1287 -69-УП від 26.03.2019р.

"Про місцевий бюджет на 2019 рік" 
(пункт 1)

Фінансування місцевого бюджету на 2019 рік
(■ грн-)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування -17794800,00 17794800,00 17794800,00

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ

205100 На початок періоду 375629,00 375629,00
205200 На кінець періоду 375629,00 375629,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

-17794800,00 17794800,00 17794800,00

208100 На початок періоду 35955151,00 33276782,00 2678369,00
208200 На кінець періоду 35955151,00 33276782,00 2678369,00

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального Фонду)

-17794800,00 17794800,00 17794800,00

х Загальне фінансування -17794800,00 17794800,00 17794800,00

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями -17794800,00 17794800,00 17794800,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -17794800,00 17794800,00 17794800,00
602100 На початок періоду 36330780,00 33276782,00 3053998,00
602200 На кінець періоду 36330780,00 33276782,00 3053998,00

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-17794800,00 17794800,00 17794800,00

х Загальне фінансування -17794800,00 17794800,00 17794800,00

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.

1



Д одаток №  3
до ріш ення Гірської сільської ради 

№  1287-69-УП від 26.03.2019р. 
"Про місцевий бю дж ет на 2019 рік" 

(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік

( гРн )

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д

Р а зо м
Усього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0110150 0150 0111

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

4 628 300 4 628 300 3 277 400 195 600 930 000 900 000 30 000 900 000 5 558 300

0113242 3242 1090
Інш і заходи у  сфері соцального захисту і 
соціального забезпечення

1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000

0114082 4082 0829 Інш і заходи в галузі культури і мистецтва
1 385 100 1 385 100 0 0 0 1 385 100

0115061 5061 0810

Забезпечення діяльності м ісцевих центрів 
фізичного здоров"я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно- масових 
заходів серед населення регіону

600 000 600 000 0 0 0 600 000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

200 000 200 000 0 0 0 200 000

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення см іття і 
відходв

0 1 000 000 0 0 0 0

0116030 6030 0620 О рганізація благоустрою  населених пунктів
3 388 800 3 388 800 40 000 501 200 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 988 800

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

0 0 9 172 500 9 172 500 9 1 7 2500 9 172 500

0117461 7461 0456
утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорож ньої інфраструктури за  рахунок 
кош тів місцевого бю джету

600 000 600 000 6 122 300 6 122 300 6 1 2 2300 6 722 300

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності м ісцевої пож еж ної 
охорони

2 403 000 2 403 000 1 717 500 10 000 0 0 0 2 403 000

Усього 14 205 200 14 205 200 5 034 900 706 800 1 000 000 17 824 800 17 794 800 30 000 0 0 17 794 800 32 030 000

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. 1



Д одаток №  4
до р іш ення Гірської сільської ради 

№ 1287-69-УП  від 26.03.2019 р. 
"Про місцевий бю дж ет на 2019 рік" 

(пункт 2)

Кредитування місцевого бюджету у 2019 році

( грн.)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 
бюджету1

Код Типової 
рограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код
Функціо
нальної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Н ад ан н я  к р ед и т ів П о в е р н ен н я  кр е д и т ів К р ед и ту в ан н я -в сь о го

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом
усього

у  тому числі 
бюджет 
розвитку

усього
у  тому числі 

бюджет 
розвитку

усього
у  тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 011 0150 Гірська сільська рада

х х х Усього

Секретар Гірськоїї 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.

1



Додаток № 5
до рішення Гірської сільської ради № 1287-69-УЛ від

26.03.2019 р.
"Про місцевий бюджет на 2019 рік"

(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
(гри.)

Код

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального 
виконавця,

найменування згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Дотації на
Субвенції

Усього
Дотації на

Субвенції

Усього

загального 
фонду на:

спеціального 
фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10304507000 Гірська сільська рада - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

х Усього - - - - - - - - -

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.

*Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці. 
“ Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

1



Додаток №  6
до рішення Гірської сільської ради .№ 1287-69^11 

від 26.03.2019 р. "Про місцевий бюджет на 2019 рік" 
(пункт 4)

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Т ипової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об’єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Обсяг
видатків
бюджету
розвитку,
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 

періоду %

і 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Видатки на проектування та капітальний ремонт 
інших об’єктів: КЕКВ 3132 -900 000: Виготовлення 
проекту та капітвльний ремоет приміщення амбулаторії 
с.Гора

2019 900 000 900 000 100

Капітальний ремонт інших об’єктів КЕКВ 3132-1400000:
Влаштування відеонагдяду с.Гора

2019 1 400 000 1 400 000 100

Виготовлення проектної документації на влаштування 
тротуару від вул. Науки по вул. 8-березня до вул. 
Тургенєва

2019 40 000 40 000 100

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Виготовлення проектної документації на влаштування 
тротуару від вул.8-березня по вул. Тургенєва до вул. 
Грушевського

2019 40 000 40 000 100

Виготовлення проектної документації на влаштування 
тротуару від вул. Тургенєва по вул. Івана Мазепи до 
вул. Л.Українки

2019 40 000 40 000 100

Виготовлення проектної документації на влаштування 
тротуару від Л.Українки по вул. Грушевського до вул. 
Науки

2019 40 000 40 000 100

Виготовлення проектної документації на влаштування 
тротуару від вул. Івана Мазепи по вул.Л.Українки до 
вул.Грушевського

2019 40 000 40 000 100

0117321

Реконструкція та реставрація інших об’єктів:КЕКВ 3142
4 877 500 в т.ч.: видатки на реконструкцію 
водопровідних мереж с.Гора

2019 4 877 500 4 877 500 100

Реконструкція та реставрація інших об’єктів:КЕКВ 3142
200 000 в т.ч.: видатки на виготовлення проекту 
пам'ятника

2019 200 000 200 000 100

________



0117322 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів: 
КЕКВ 3122: будівництво 1 черги спортивного комплексу 
вул.Шкільна с.Гора

2019 3 900 000 3 900 000 100

0117324
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів: 
КЕКВ 3122: виготовлення проекту будівництва 2 черги 
спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора

2019 50 000 50 000 100

0117330
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів: 
КЕКВ 3122: виготовлення проекту будівництва бюветів 
с.Гора

2018-2019 145 000 145 000 100

0117461 7461 0456
утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт інших об'єктів: КЕКВ 3132: - 
8015000: КР та технагляд асфальтобетонного покриття 
доріги вул.Степоап с.Гора

2018 - 2019 1 785 800 1 785 800 100

Капітальний ремонт інших об'єктів: КЕКВ 3132: - 
8015000: КР та технагляд асфальтобетонного покриття 
доріги вул.Сонячна с.Гора

2018 - 2019 1 586 500 1 586 500 100

Капітальний ремонт інших об'єктів: КЕКВ 3132: - 
8015000: КР асфальтобетонного покриття доріги 
вул.Мічуріна с.Гора

2018 - 2019 900 000 900 000 100

Капітальний ремонт інших об'єктів:КЕКВ 3132:
Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт асфальто 
бетонного покриття доріги по вул. Бориспільська с.Гора; 
капітальний ремонт

2019 250 000 250 000 100

Капітальний ремонт інших об'єктів:КЕКВ 3132:
Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт асфальто 
бетонного покриття доріги по вул. Лісова с.Гора; 
капітальний ремонт

2018 - 2019 600 000 600 000 100

Капітальний ремонт інших об'єктів: КЕКВ 3132: - 
8015000: КР та технагляд асфальтобетонного покриття 
доріги вул.Київська с.Гора

2018 - 2019 400 000 400 000 100

Капітальний ремонт інших об'єктів: КЕКВ 3132: - 
8015000: КР та технагляд асфальтобетонного покриття 
доріги вул. Басейна с.Гора

2018 - 2019 600 000 600 000 100

Всього 17 794 800 17 794 800

Секретар сільської ради Шершень Л.Ф.

2



Додаток № 7
до рішення Гірської сільської ради 

№ 1287-69-УП від 26.03.2019 р. 
"Про місцевий бюджет бюджет на 2019 

рік" (пункт 5)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році

(грн.)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової
Код

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Дата та номер Спеціальний фонд
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної 
програми

документа,
яким

затверджено
місцеву

регіональну
програму

У сь ого
Загальний

фонд усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Програма розвитку місцевого 
самоврядування на 2018 -2020 роки

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
№ 915-48-УП 
від 22.12.2017

5558300 4 628 300 930 000 900 000

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

Програма соціального забезпечення та 
соціального захисту населення сю Гора
"ТУРБОТА" на 2016-2020 роки

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 28 січня 
2016 року №131 
4-УП (зі 
змінами)

1 000 000 1 000 000 0 0

Програма розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с.Гора
"ДОБРОБУТ" а 2016-2020 роки (зі 
зминами)

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 28 квітня 
2016 року №241 
10-УІІ

900 000 900 000 0 0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма забезпечення проведення 
загальн сільських культурно-масових 
заходів до державних, релегнійних і 
місцевих свят с.Гора на 2017-2020

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 23
листопада 2017 
року №861-46- 
VII

305 100 305 100 0 0

Програма соціальної підтримки учасників 
бойових дій громадян, які визнані 
бійцями добровольцями та членів їх 
сімей 2018-2020 рокт

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 04 жовтня 
2018 року 
№1188-63-УЛ

180 000 180 000 0 0

0115061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно- масових заходів серед населення регіону

Програма розвитку фізичної культури, 
спорту та патріотичного виховання в с. 
Гора зі змінвми

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 22 грудня 
2017 року №913- 
48-ШІ

600 000 600 000 0 0

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

Програма утримання та ефективої 
експлаутації об'єктів ЖКГ

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 22 грудня 
2017 року №916 
48-УІІ

200 000 200 000 0 0

0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
Програма фінансової підтримки 
комунального підприємства "Горянин" на 
2018-2020 роки

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 22 грудня 
2017 року №918 
48-УІІ

1 000 000 1 000 000 0 0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою населенного 
нункту Гірської сільської ради на 2018
2020 роки

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 22 грудня 
2017 року №919 
48-УІІ

4 988 800 3 388 800 1 600 000 1 600 000

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

Програма соціально-економічного 
розвитку 2016-2020 роки

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 27 липня 
2016 року № 
372-15-УІІ

9 172 500 0 9 172 500 9 1 7 2 5 0 0

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

Програма утримання та розвитку 
транспортної інфраструктури

Рішення сесії 
Гірської 
сільської ради 
від 22 грудня 
2017 року № 
912-48-УІІ

6 722 300 600 000 6 122 300 6 1 2 2 3 0 0

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Програма місцевої пожежної охорони на 
2018-2020 роки

Рішення сесії 
Грської
сільськой ради 
від 21.12.2017 
року №914-48- 
УІІ

2 403 000 2 403 000 0

В сього 33 030 000 15 205 200 17 824 800 17 794 800

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.
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Додаток № 8
до рішення Гірської сільської ради 

№ 1287-69^П від 26.03.2019 р.
"Про місцевий бюджет бюджет на 2019 рік" 

(пункт 6)

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році 
від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

(грн.)

Код
Програмної 
класифікаці 
ї видатків 

та
кредитуван 
ня місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код
Функціона

льної
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 
виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменуванн 
я кредиторп

Найменування 
інвестиційного 

проекту, що 
реалізується за 

рахунок 
кредиту 
(позики)

Номер та 
дата

договору

Термін
кредитуванн

я

Загальний обсяг кредиту (позики)

назва валюти, в 
якій

залучається 
кредит (позика)

загальний 
обсяг кредиту 

(позики), 
тис.одиниць

загальний
обсяг

залучення
кредиту

(позики),
тис.гривень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х У сь ого х х х х х - -

Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.
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