
Пропозиції  18/06/2020)                             
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  № 4  від 17.06.2020 внести зміни до бюджетних 
призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     

 
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  482 200,00 

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 218 200 ,00 грн.                                                                                                 

у  тому числі: 
      по КЕКВ 2111 ( оплата праці) –                                              на  137 800,00грн. 
     по  КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -                   на  30 400,00грн. 
 ( Різниця між  посадовими  окладами 3 12 червня 2020)  
 

у  тому числі: 
     по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»      на       50 000,00 грн. 
      оцінка колодязів 

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

на  62 000,00 грн. 
у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на 62 000,00 грн.  
( додаткові  кошти) 
 

1.3  По ТПКВКМБ 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  мистецтва»                                                                                       
                                                                                                        на   72 000,00 грн. 

у  тому числі: 
по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                         на  72 000,00 грн. 

 
1.4   По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                на  110 000 ,00 грн. 
у  тому числі: 



по КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів»           на  10 000,00 грн. 
придбання  табличок                                                                              10 000,00 грн. 

 
у  тому числі: 

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

 
1.5. По ТПКВКМБ 0117130  «Здійснення  заходів із землеустрою »  

                                                                                             на      20  000,00 грн. 
у  тому числі: 

     по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»     на       20 000,00 грн. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД     
  

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

1.1. Зменшити  видатки  на  суму  584 000,00 грн. 
 

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

на   584 000,00 грн. 
 по КЕКВ 3122 «Будівництво інших об’єктів»                       584 000,00 грн.                                                                             

         Будівництво  бювету 
 
     1.2.   Збільшити  видатки   на  584 000,00 грн. 
 
   1.2.1  По ТПКВКМБ 0116011  «Експлуатація  та  технічне  
обслуговування    житлового   фонду»                                 на    400 000 ,00 грн. 

у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     400 000,00 грн. 

 
     кап.  ремонт  дахів  вул.. Науки  1б, 2,3,4,5 вул. Центральна  14.16.20                                   
                                                                                                            - 400 000,00 грн.    
 
   1.2.2  По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 
пунктів »                                                                                   на   129  000 ,00 грн. 
у  тому числі: 
      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                   15 000,00 грн. 
        гірка  спіраль  вул. Зоряна                                                          15 000,00 грн.    

 
у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     114  000,00 грн. 



 
     кап.  ремонт  освітлення  вул.. Центральна (до виділення)   - 70 000,00 грн. 
     кап.  ремонт  освітлення  вул.. Лісова         (до виділення)   -  10 000,00 грн. 
     кап.  ремонт  зливної  каналізації  вул.. Яблунева                  -  34 000,00 грн. 
      
  1.2.3  ТПКВКМБ    0117461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних 
доріг   загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  
рахунок  коштів  місцевого  бюджету                                        55  000,00 грн.   
 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 55   000,00 грн. 
 
кап.  ремонт  дорожнього покриття вул.. Мічуріна (коригування  проекту) 
                                                                                                    на  10 000,00 грн. 

        виготовлення  ПКД на кап.  ремонт  дорожнього покриття  вул.. Київська 
                                                                                                  на   45 000,00 грн. 

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

2020 році 
 
  2.1  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     0 ,00 грн. 
у  тому числі: 
      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

          користування»                                                                           0,00 грн. 
        декоративна  скульптура  школярик                                        -1 900,00 грн.    

зелені  насадження (кущі  рози)                                               +1900,00  грн.  
 
    2.2. ТПКВКМБ  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної та  
виробничої інфраструктури комунальної власності»                

на   0,00 грн. 
 по КЕКВ 3122 «Будівництво інших об’єктів»                                0,00 грн.                                                                                    

 
      Будівництво  кюветів  вул. Толстого                                         -149  500,00 грн. 
      ПКД  на  будівництво  водовідведення  від  
       вул.. Мічуріна  до  провулку  Ошитківський                                 49 500,00 грн. 
      будівництво  
     Будівництво ( встановлення організації дорожнього руху)           100 000,00 грн. 
                        
 

 
                        Сільський  голова                          Дмитрів  Р.М. 


