
Пропозиції  ____/11/2020   
                           

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 17.11.2020  внести зміни до бюджетних 
призначень місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 
 

ВИДАТКИ 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД   
   

    1. Зменшити  видатки загального фонду бюджету  на суму  118 500,00 
грн.  

 
 1.1  По ТПКВКМБ 0116014 «Забезпечення  збору та  вивезення  сміття  і  

відходів  »                                                                                   на  118 500,00 грн. 
по  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам »   

                                                                                                   на   118 500,00 грн.                               
          

   2.  Збільшити видатки загального фонду бюджету на суму 118 500,00 грн.  
 

 2.1  По ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного  господарства »                                           на  49 000 ,00 грн. 

у  тому числі: 
      по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»      на    49 000,00 грн. 
 
 2.2.   По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 
пунктів»                                                                                     на   49 000 ,00 грн.                                                                                               

у  тому числі: 
по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг  крім  комунальних»    на       49 000,00 грн.     
   

   2.3    По ТПКВКМБ 0118130   «Забезпечення  діяльності  місцевої  
пожежної  охорони »                                                                  на   20 500,00 грн. 

у  тому числі: 
      по КЕКВ 2281 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку» –                           на  20 500,00  грн. 
 ( навчання пожежників  )  



 
 

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  1 176 500,00 грн. 
 

   1.1.1  По ТПКВКМБ 0116011  «Експлуатація  та  технічне  
обслуговування    житлового   фонду»                                 на    200 000 ,00 грн. 

у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»     200 000,00 грн. 
 

  1.1.2.   По ТПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених 
пунктів»                                                                                      на    22 500 ,00 грн.  

у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»      22 500,00 грн. 
                      ( кап. ремонт освітлення вул. Лісова) 

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

на   954 000,00 грн. 
          у  тому числі: 

 по КЕКВ 3122 «Будівництво інших об’єктів»                         954 000,00 грн.                                                                             
         Будівництво  бювету» 
 
           1.2.   Збільшити  видатки   на  1 176 500,00 грн. 
 
     1.2.1   По ТПКВКМБ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та  
матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ( у разі створення) міської, селищної,  сільської  рад»                               

на   1 176 500,00 грн. 
        у  тому числі: 
по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»      -     1 176 500 ,00 грн. 
(капітальний  ремонт  дитячого  садочку)) 
 

 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,  сільської  рад»                               

 



Зменшити  видатки – 1458700,00 
        у  тому числі: 

по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»  - 1 458 700 ,00 грн. 
(капітальний  ремонт  амбулаторії) 

Збільшити   видатки – 1458700,00  
        у  тому числі: 
      по КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового   

                            користування»                                                 635 200,00 грн. 
придбання  автомобіля                                                              600 000,00 грн. 

        придбання  глибинного  насосу                                                   35 200,00 грн.   
        у  тому числі: 
    по КЕКВ 3132  «Капітальний  ремонт  інших об’єктів»    -     823 500 ,00 грн. 

 (капітальний  ремонт  дитячого  садочку)) 
 
 
 
 
                           Сільський голова                          Дмитрів  Р.М. 

 
 


