
  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

18 лютого 2021 року                                                                                      № 38 

 

 

Про розгляд та схвалення пропозицій щодо внесення змін до бюджету 

Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції щодо внесення змін до бюджету Гірської 

сільської територіальної громади на 2021 рік, керуючись статтею 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 75 

Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Гірської сільської ради,  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити пропозиції щодо внесення змін до бюджету Гірської сільської 

територіальної громади на 2021 рік згідно додатку №1. 

2. Подати на розгляд Гірської сільської ради до проекту рішення щодо 

внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної громади на 2021 

рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

  

 

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого 

комітету Гірської сільської 

ради 18 лютого № 38 

 
Пропозиції 18/02/2021  

                           
про внесення змін до рішення сільської ради  

«Про бюджет Гірської сільської територіальної громади ради на 2021 рік» 

 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст.78 

Бюджетного кодексу України та на підставі листа департаменту фінансів 

Внести зміни до бюджетних призначень місцевого бюджету Гірської сільської  

ради:  

 

ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД   

 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму    6 780 200  

гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  на  01.01.2021 року 

          

1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 404 900 грн.   

 

1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  

громадах»»                               

                                                                                      -     82 800  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2800 (інші  видатки)   – 50 000 грн. 

- КЕКВ 2800 (інші  видатки)   – 32 800 грн. 

 

 

 1.1.2    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 

( видатки  по  програмі  «Добробут»)       

                                                                                                        - 312 100 грн. 

у  тому числі: 

   по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                            312 100  грн.   

  заохочення  соціальної  сфери     175 400 грн. 

заохочення КП Горянин                   136 700 грн.                                       

 

  1.1.3 ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  

                                                                                                        -10 000,00 грн.        

у  тому числі: 

   по КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                   10 000  грн.    



 

1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  

ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ          –          1 518 000  грн.   

 

1.2.1.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                 -      618 900 грн. 

             

ЗОШ  Ревне  298 900 грн.  ( премія до 8 березня) 

 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 245 000 грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 53 900 грн. 

 

ЗОШ  Гора –  320 000 грн.  ( премія до 8 березня) 

  

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 262 300  грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 57 700   грн. 

 

1.2.2.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          899 100 грн.      

  

  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 120 000  грн.( премія до  8 березня) 

  - КЕКВ 2111 ( оплата праці)  576 000  грн.(соціальні працівники 4 шт.од)  

  - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 26 400  грн.                 

  - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 126 700  грн.         

 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                   50 000  грн.    

 

                                                                                              

                                                                                        

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                         – 4 148  900 грн.   

 

  1.3.1 ТПКВКМБ  1516013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства»»                                                -300  000 грн.      

 

у  тому числі: 

   по КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                 на  300 000  грн. 

 

  1.3.2 ТПКВКМБ  1516020 «Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють виконують та /або надають 

житлово-комунальні послуги »                                                - 50  000 грн.        

 

у  тому числі: 

по  КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»                                                               - 50 000 грн. 



 

 1.3.3  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         - 3 798 900 грн.  

                                                                                                                                                                             

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 49 000 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 3749 900  грн. 

                         Утримання зелених   насаджень –  3 700 000 грн. 

                          Утилізація батарейок – 49 900 грн.   

 

1.4. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  708 400 грн.   

 

1.4.1.  ТПКВКМБ 3719770  «Інші  субвенції »                              708 400  грн.     

           

по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"    Пристолична   ОТГ                                                708 400,00 грн. 

 

 

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму   1 583 000 

гривен за рахунок   залишку   коштів освітньої субвенції  (КДБ 41033900) у  

станом  на  01.01.2021 року 
 

 

2.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ           –   1 583 000  грн.   

 

2.1.1  ТПКВКМБ 0611061  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                      1 583 000 грн. 

 

НВО Мартусівка  –  81 600  грн.   

- КЕКВ 2111 ( оплата праці)  67 000  грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 14 600   грн. 

 

ЗОШ  Ревне  625 700  грн.   

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 512 800  грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 112 900 грн. 

 

ЗОШ  Гора –  875 700 грн.   

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 717 700  грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 158 000   грн. 

 

 

3. Затвердити зміни до коду типової програмної класифікації видатків  

та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків 

в межах планових асигнувань 

 

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


3.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  

ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ           

 

Зменшити  видатки  

3.1.1.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  

будинків  культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                      - 609 700 грн. 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 499 700 грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)  -110 000 грн. 

 

Збільшити  видатки 

 3.1.2.  ТПКВКМБ 0611070 «З Надання  позашкільної  освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                      + 609 700 грн. 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці)   +499 700 грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)    +110 000 грн. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД   

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  3 873 900 

гривен за рахунок   залишку  спеціального фонду  станом  на  01.01.2021 

року         

 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                                               –  130 000 грн.   

1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  

громадах»»                                                                                       130 000 грн.                            

 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                           130 000 грн.                                                                         

 

    1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ          –          198 900  грн.   

 

1.2.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  

громадах»»                                                                                      104 000 грн.                            

 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                               104 000  грн.     

 

 1.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     45 000 грн. 

         КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового  



                               користування)  посудомийна машина 

                               ДНЗ с. Ревне                                                   45 000 грн.       

                                                          

1.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                 -      49  900 грн. 

 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                               49 900  грн.     

 

 

 1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                       – 3 545 000 грн.   

 

1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  

громадах»»                               

                                                                                            -     100 000 грн. 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                           100 000  грн.      

 

  1.3.2.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     655  000 грн. 

         КЕКВ  3132 Кап ремонт                               -          655 000 грн.                                               

                                                                    

 

  1.3.3 ТПКВКМБ  1516013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства»»  

                                                                                                            -300  000,00 грн.         

КЕКВ  3132 Кап ремонт                                                         -  300 000 грн.  

           

1.3.4  ТПКВКМБ 1517670  - «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання »                                                               

                                                                                                            1 200 000 грн. 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        -    
 

 

1.3.5  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        -   1 295 000 грн.  

КЕКВ  3132 Кап ремонт (Парк ошитківський)     -          1000 000 грн.                                               

КЕКВ  3132 Кап ремонт (Пожежні резервуари)     -          295 000 грн.                                               

 

 

Сільський голова                                                                 Роман ДМИТРІВ 

 


