
Пропозиції  20/03/2021 
 

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 :  
 

ДОХОДИ 
1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  за 

рахунок отримання міжбюджетних трансфертів  на суму   110 651 грн.  
в тому  числі: 
 

1.1 По КПКД 41053900  Інші субвенції  з місцевого  бюджету  
 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       2 616 700  

гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  на  01.01.2021 року 
          
1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 1 330 000 грн.   
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                 -     289 000  грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 150 000  грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 35 000  грн. 
                       Оренда приміщення Мартусівської с/ради 
                        Поточний ремонт сільської ради – 49 000,00 
- КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв ) –45 000  грн. 
                       Вивіз РПВ 
- КЕКВ 2800 (інші  видатки)   – 10 000  грн. 
 
 1.1.2    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 
( видатки  по  програмі  «Добробут»)       
                                                                                                        - 971 000 грн. 

у  тому числі: 
   по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          на 168 000 грн.    
       Чорнобильці (1243 *107)                                                      на 133 000 грн. 
        Подружні пари  2485 *7)                                                    на 17 400  грн. 
        Навчання інваліда дитинства 1 категорії                      на  17 600 грн.    
       Виплати до 9травня 870 *500                                            на 435 000 грн.        
      Виплати на народження, ювіляри                                      на 200 000 грн.    



     
1.1.3 ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  
                                                                                                       -70 000,00 грн.       

у  тому числі: 
   по КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                         на  70 000  грн.                                                                                                              
 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  
ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      781 200  грн.   
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                 -     433 100  грн. 

у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 355 000  грн. 
 додаткові штатні одиниці 2,5  з 01 квітня 2021 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 78 100  грн.     
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     29 900  грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 6400  грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 23 500  грн. 
(Кредиторська заборгованість) 
                        
1.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  
закладами загальної  середньої освіти »                 -      58 900  грн. 
         у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 1 600 грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 8 700  грн. 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 27 800  грн. 
- КЕКВ 2274 (оплата газопостачання) – 20 800  грн. 
(Кредиторська заборгованість) 
1.2.4.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                           153 000 грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 153 000 грн. 
(закупівля канцтоварів, спортивного інвентарю та обладнання) 
 
1.2.5.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  
місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 
зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          51 100 грн.      
   - КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 51 100  грн 
 
1.2.6.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  
культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                      - 55 200 грн. 



у  тому числі: 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 55 200  грн. 

                                                                                       
1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА                                                           –  505 500  грн.  
 
 1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних  
громадах»»                               

                                                                                      -     403 600  грн. 
у  тому числі: 

  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 257  000  грн. 
 додаткові штатні одиниці 1,0   з 01 квітня 2021 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 56 600  грн.     
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 90 000  грн. 
 
  1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                         - 101 900  грн.  

у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 60 000  грн. 
    10 чол.* 6000 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 13 200  грн.     
                                                                                                                            
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 10 000 грн. 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 18 700  грн. 
(кредиторська заборгованість Мартусівська  сільська рада) 
 

2. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної класифікації 
видатків  та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації 
видатків в межах планових асигнувань  
 
2.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
  
Збільшити видатки:  
 2.1.1 ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                         + 100 000 грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   + 100 000  грн. 
 
Зменшити видатки: 
  2.1.2 ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  
громадського  порядку»                                                                        100 000 грн. 

у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці)  100  000  грн. 
 



2.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  
ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      781 200  грн.   
 
   2.2.1    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  
мистецтва»  

Зменшити  видатки  
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                   –  130 000  грн. 
 

Збільшити  видатки  
-КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                               + 130 000 грн.    
        

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  1034 000 
гривен   за рахунок   залишку  загального  станом  на  01.01.2021 року 1034 
000  гривен   . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  1034 000  гривен          
 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                                                                               –  375 000 грн.   

1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                       275 000 грн.                            
 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
                                                                                                          275 000 грн.    
 Придбання  МФУ  5 шт.*15 000 
Моноблок 8 шт.* 25 000        
                                                                                        
  1.1.2 ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  
громадського  порядку»                                                                        100 000 грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
                                                                                                          100 000 грн.    
 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  
ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      229  000  грн.   
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                 -     27 000  грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            1  ноутбука                                                                         27  000 грн.    
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               
                                                                                                            -     27 000  грн. 

у  тому числі: 



- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            1  ноутбука                                                                   27  000 грн.    
 
1.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  
закладами загальної  середньої освіти »                 -      115 000  грн. 

у  тому числі: 
КЕКВ  3132 Кап ремонт   (технагляд)                  -      115 000 грн.  

   (Кредиторська заборгованість) 
 
1.2.4.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                                47 000 грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 47000 грн.             
придбання ноутбука, принтер кольоров.)                                                                                   
 
1.2.5.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  
місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 
зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          13 000  грн.      
  

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            Холодильник                                                                        13  000 грн.    
 
1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА                                                       – 430 000 грн.   
 
  1.3.1.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

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

 
1.3.2.  ТПКВКМБ 1512112  «Первинна медична допомога населенню, що 
надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»  -        49  000 грн. 
                         

         КЕКВ  3132 Кап ремонт   (виготовлення ПКД)      -          49 000 грн.  
                     ФАП с.Мартусівка                                                                                 

                                                                    
 1.3.3  ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених 
пунктів»                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                    159 000 грн.  
КЕКВ  3132 Кап ремонт (Парк ошитківський тех..нагляд)               110 000 грн.                                               
КЕКВ  3132 Кап ремонт (ПКД тротуар вул. Центральна )                   49000 грн.                                               
 
                                                                                                                                          
Сільський голова                                                                 Роман ДМИТРІВ 
 


