
Пропозиції  18/03/2021 
                           
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    

320 000  гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  

на  01.01.2021 року 
          

1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ –260 000 грн.   

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                 -     260 000  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 250 000  грн. 

- КЕКВ 2800 (інші  видатки)   – 10 000  грн. 

                                                                                        

                                                                                        

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                         – 60 000 грн.  

 
 1.2.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                               

                                                                                      -     50 000  грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 50 000  грн. 

 

  1.2.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         - 10 000  грн.                    

                                                                                                         

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 10 000 грн. 



 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

407 000 гривен   за рахунок   залишку  загального  станом  на  

01.01.2021 року 407000  гривен   . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  

407 000  гривен          
 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                                               –  75 000 грн.   
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                       75 000 грн.                            

 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                           75 000 грн.    

 Придбання  МФУ  5 шт.*15 000)                                                                      

 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                       – 332 000 грн.   

 
 

  1.2.1.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     222  000 грн. 

         КЕКВ  3132 Кап ремонт   (технагляд)        -          222 000 грн.                                             

                                                                    
  1.2.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  110 000 грн.  

КЕКВ  3132 Кап ремонт (Парк ошитківський тех..нагляд)               110 000 грн.                                               

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                        -    
 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Роман ДМИТРІВ 

 

 


