
Пропозиції  04/05/2019   
                           

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 № 3 від 02.04.2019,  №4 від 17.04.2019  внести зміни до бюджетних 

призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     
          

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  3942500,00 

гривен  за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2019 

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 100 000 ,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на  100 000,00 грн. 

          
   послуги по заміні  вузла обліку газу (договір від 07.08.2018)       16 000,00 грн.              
   програмне  забезпечення,  обслуговування  та  супровід            67 000,00 грн. 

 технічне  обслуговування  кондиціонерів                                17  000,00 грн. 
 

 

  1.2. По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  

мистецтва»  

на  232 700,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»              15 300,00 грн. 

   

 (придбання  костюмів     )                                                  на    15 300,00 грн.   

у  тому числі: 

по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 217 400,00 грн. 

 

винагорода  до 9 травня   350*500,00                                                     

      

                                                                                                            



    1.3  По ТПКВКМБ 0116011   «Експлуатація та технічне  обслуговування  

житлового  фонду  »                                                                         200 000,00 грн. 
 

у  тому числі: 

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

поточний  ремонт  дахів  вул..Науки 2,3,4,5 
 

 1.4. По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                             на  2 597 000,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           1 502  200,00 грн. 

   

 (придбання  тренажерів )                                                 на    10 200,00 грн.   

Штучне  покриття  та  огорожа                                   на  1 057 000,00грн.   

Придбання лічильників обліку електроенергії               на  15000,00 грн. 

Штучне  покриття                                                            на  420 000,00 грн. 

 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на    594 800,00 грн. 
 

  обслуговування    електричних мереж                                    190 000,00 грн. 

  проведення  експертизи проектно-кошторисної  документації 

  по  відео  нагляду                                                                             3500,00 грн. 

  обслуговування    світлофорів  с. Гора                                       49 000,00 грн. 

   

  послуги  стерилізації  собак                                                      100 000,00 грн.  

 поточний ремонт паркану Пушкіна,32                                      11000,00 грн. 

 ремонт  обочини  вул. .Центральна                                          100 000,00 грн. 

обстеження  пам’ятника                                                            42 000,00 грн.   

поточний ремонт   ТП  1169   с.Гора                                         41400,00 грн. 

облаштування  сміттєвого майданчику вул..Грушевського 

(договір від 15.11.2018)                                                                 57 900,00 грн. 

у  тому числі: 

      по КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії »              на     500 000,00 грн. 
 

 
 

  1.5. По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »            на   812 800,00 грн. 

          у  тому числі: 

         по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління   

                                       інших рівнів"                                         на 812 800,00  грн. 
 

 

       

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html


СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму 

21573400,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму  1 273 400,00 гривен 

за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2019 року. 
 

 

    1.1  По ТПКВКМБ 0116011   «Експлуатація та технічне  обслуговування  

житлового  фонду  »                                                                         200 000,00 грн. 
 у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  

 
виготовлення  проектно-кошторисної документації 

«Капітальний  ремонт  дахів»  гуртожитки   

вул.. Центральна, 14,16,20  та вул. Науки,16                           -  200 000,00 грн. 
 

 1.2.  По ТПКВКМБ 0116030     «Організація благоустрою населених 

пунктів »                                                                                  -   451 200,00 грн.                                                                                         

          у  тому числі: 

          по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                  161  200,00 грн. 

                       (придбання  тренажерів )                                    на    141 200,00 грн. 

                      (придбання  газонокосарки )                                 на    20 000,00 грн. 

 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 290 000,00 грн. 

 

виготовлення  проектно-кошторисної документації 

капітального ремонту  вуличного освітлення  

вул. Центральна                                                                      на 50 000,00 грн. 

капітальний  ремонт  ТП 971 с. Гора                                  на 190 000,00 грн. 

виготовлення  проектно-кошторисноної  документації (організація       

         дорожнього  руху)                                                               на  50 000,00 грн.     

 

   1.3. ТПКВКМБ  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної та  

виробничої інфраструктури комунальної власності»                
на   400  000,00 грн. 

по КЕКВ 3122 «Капітальне  будівництво   інших об’єктів»                                                                                               

   400 000,00 грн. 
    Будівництво  пож депо   (проект)                                                      400 000 ,00 грн. 

 

  1.4. По ТПКВКМБ 0119770   «Інші  субвенції »      на   222 200,00 грн. 

          у  тому числі: 

         по  КЕКВ  3220  «Капітальні    трансферти органам державного 

управління    інших рівнів"                                                     на  222 200,00  грн. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html


                2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

850000,00гривен. в т.ч. по бюджету розвитку на суму  0,00 гривен за 

рахунок залишку коштів спеціального (втрати) фонду станом на 01.01.2019 

року.  

 

2.1. По ТПКВКМБ 0117130  «Здійснення  заходів із землеустрою »  
                                                                                             на  850 000,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2282 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм”                                        на 850 000,00 грн.   

 

зміни в  ген.план                                                                                   800 000,00 грн. 

аналіз  та  підготовка  звіту про  цільове використання земель  

                                                                                                                50 000,00 грн.                                                                                                                                                 

 

 

Сільський  голова                                                                                  Дмитрів  Р.М.       


