
Пропозиції  22/04/2021 
 

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          

гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  на  

773 400  грн. 01.01.2021 року 
          

1.1. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ–317 100 грн.  

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                    -     49  900  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 49 900  грн. 

                       консультативні послуги (землеустрій) 

 

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)       

                                                                                                        - 267 200 грн. 

у  тому числі: 

   по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          .    

       КП Горянин. КП Мартусівка 43*6212)                             на 267 200  грн. 

         

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                             – 356 300      грн.  

 
1.2.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          - 30 000 грн.    
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання       30 000 грн. 

                        Інформаційні дошки 



 
  1.2.2 ТПКВКМБ  1516071   «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання) 
 

по  КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»                                                               + 326 300 грн. 

 

 1.3. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  100 000 грн.   

 
1.3.1.  ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету »                                                                                            100 000  грн.     

     у  тому числі:             

по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                      100 000 грн.  

 

      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»»                               

                                                                                      -     +1281000 грн. 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) – + 1 050 000,00грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - +231 000,00грн. 

 

Зменшити видатки   
      2.1.2      ТПКВКМБ  0213121  «Утримання  та  забезпечення діяльності  

центрів  соціальних  служб для  сім’ї, дітей  та  молоді»  

 -    -1 281 000,00 грн.       

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 1 050 000,00грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -231 000,00грн. 

 
      2.1.3.      ТПКВКМБ  0213242  «Інші заходи  у  сфері  соціального  

захисту  і  соціального   забезпечення»  
( видатки  по  програмі  «Турбота» )                                        - 10  000,00 грн        

( видатки  по  програмі  «АТО» )                                               + 10  000,00 грн 
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Зменшити  видатки- 1 331 800 

2.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      1 331 800  грн.   

 
2.2.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     -538 200  грн. 

у  тому числі: 

 - КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання ) –  -468 600  грн. 

- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) –   -21 500  грн. 

- КЕКВ 2274 (оплата газопостачання) –     -48 100  грн. 

                        

2.2.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                 -      468 200  грн. 

           

у  тому числі: 

- КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання ) –  -446 200  грн. 

- КЕКВ 2274 (оплата газопостачання) –  -22 000  грн. 

 

Гірська ЗОШ  –  22000 грн. 

- КЕКВ 2274 (оплата газопостачання) –  -22 000  грн. 

Ревнівська ЗОШ  –  446200 грн. 

- КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання ) –  -446200  грн. 

 

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

                                                                                                                  -325 400 грн.     

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) –  -325 400  грн. 

 

 Збільшити видатки:  1 331 800        

2.3 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -    +75 400  грн.   

 
   2.3.1  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»         + 800  грн.      

  

  - КЕКВ 2282  „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,                             

не віднесені до заходів розвитку                                                          +800  грн 

Навчання з питань пожежної безпеки 

 

 

 



      2.3.1.  ТПКВКМБ 0615061   «Забезпечення  діяльності місцевих центрів 

фізичного  здоров*я  населення «спорт всіх та  проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення району» ( видатки  по  програмі  «Розвитку  

фізичної  культури, спорту та військово-патріотичного виховання» )     

                                                                                                           + 74 600 грн.  
у  тому числі: 

   по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                              +74 600 грн.                       

.    

                                                                          

2.4 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                          –  +1 256 400  грн.  

 
  2.4.1 ТПКВКМБ  1516014 «Забезпечення  збору  та  вивезення  сміття  і  

відходів»  

  ( видатки  по  програмі  підтримки  КП «Горянин»  

    безкоштовний  вивіз  сміття)                                                    +400  000 грн.        

по  КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»                                                               + 400 000 грн. 

 

2.4.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          + 248 000 грн.    

у  тому числі: 

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

                        придбання  кущів 

 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) + 199 000  грн. 

 Послуги благоустрою  - облаштування крапельного поливу 

 

2.4.3  ТПКВКМБ  1516071   «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання)                                                         + 250 000 грн.   
 

по  КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»                                                               + 250 000 грн. 

 

 
 2.3.3  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                     +   358 400  грн. 

у  тому числі: 

 - КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) +358 400  грн. 

 



.          

ВИДАТКИ 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

      1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань 

 

Зменшити  видатки 6 949 000 

1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА                                              -6 100 000 грн     

      
1.1.1.  ТПКВКМБ 1514060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  

культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                                    -1000 000 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт (проект)  будинку  культури  

                      с. Ревне                                                 500 000 грн. 

                      с. Мартусівка (клуб)                           500 000 грн. 

 

1.1.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          - 4 500 000 грн.    

             

             КЕКВ 3132  Кап.ремонт тротуару вул. Мічуріна      4 500 000 

00 грн.         

 

1.1.3   ТПКВКМБ  1517322   «Будівництво  медичних установ  та  закладів» 

                                                                                                           600 000 грн. 

   КЕКВ  3122  Видатки  на проект  будівництв амбулаторії 

                          с. Мартусівка                                                           600 000 грн. 

 

 

1.2. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      - 849 000 грн.     

 
1.2.1  ТПКВКМБ 3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                                             

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                         - 849 000 грн.                                                                      

 

Збільшити видатки:  6 949 000 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА                                              +6 949 000 грн     



 
1.3.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          + 49 000 грн.    

           - КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                    (придбання дерев)                                                              +49 000 грн.                                                                       

1.3.2 ТПКВКМБ  1517321   «Будівництво  освітніх  установ  та  закладів»   

                                                                                                         + 6 900 000 грн. 

   КЕКВ  3122  Будівництво   нової школи                        

                                                                                                           +6 900 000  грн. 

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

1186 000 гривен   за рахунок   залишку  загального  станом  на  

01.01.2021 року 1186 000  гривен   . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  

1186 000  гривен    
 

      2.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      440 000  грн.  
                           

2.1.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                 -      440 000  грн. 
у  тому числі: 

          КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                    (придбання  інтерактивні панелі)                                190 000 грн.   

                       Моноблоки НВО Мартусівка                                     250 000грн.                                                                        

Ревнівська ЗОШ  –  190 000 грн. 

Мартусівське НВО  –  250 000 грн. 

 
 

    2.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА                                                           - 246 000 грн.   

 
2.2.1  ТПКВКМБ 1512110  «Первинна  медико-санітарна  допомога  

населенню»                                                                              -      49 000,00 грн. 

у  тому числі: 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  мед амбулаторії с. Гора         49 000,00 грн. 

Виготовлення ПКД      
 

2.2.2   ТПКВКМБ  1517325   «Будівництво  споруд, установ  та  закладів  

фізичної  культури і спорту» 

                                                                                                                  49 500 грн. 

у  тому числі: 

  КЕКВ  3122  Видатки  на проект  будівництв басейну                49 500 грн.  

 



 2.2.3   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної 

власності»                                                                                              49 500 грн. 

у  тому числі: 

   КЕКВ  3122  Видатки  на проект канал. системи                          49 500 грн. 

 

2.2.4  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                     98 000  грн 

у  тому числі:             

КЕКВ  3132 Кап ремонт  доріг с. Ревне                            98 000 грн. 

Виготовлення ПКД 

 

 

2.3. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  500 000 грн.   

 
2.3.1.  ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету »                                                                                            500 000  грн.     

  у  тому числі:                

по  КЕКВ  3220 Капітальні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                      500 000  грн. 

( придбання автомобіля) 

  

 

 

Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 
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