
Пропозиції  20/05/2021 
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. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 
класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 
економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань 
                                                                        
1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА                                                         
 
  Зменшити видатки  
1.1.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                          -  250 000 грн.    
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 250 000  грн. 
 Послуги благоустрою  - економія 
 
Збільшити  видатки  
1.1.2 ТПКВКМБ  1516020 «Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють виконують та /або надають 
житлово-комунальні послуги »                                                + 250 000 грн.       
 

у  тому числі: 
- КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)»                                                               +250 000 грн. 
 
1.2 ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ   
 
     Зменшити видатки  
1.2.1.  ТПКВКМБ 3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                     -200 000  грн.   
              



у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання –  200 000 грн. 

          
Збільшити  видатки  
1.2.2.  ТПКВКМБ 3719770  «Інші субвенції  з місцевого бюджету »                                                                                                   
                                                                                                            + 200 000  грн.     

     у  тому числі:             
-КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                
інших рівнів" (ліки пільговим категоріям)                                    +200 000 грн.  
 
 
1.3.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Зменшити видатки: 
  1.3.1  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  
громадського  порядку»                                                                        -85 900 грн. 

у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) - 85 900  грн. 
 
Збільшити  видатки: 
  1.3.2    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  
мистецтва» ( видатки  по  програмі  «Добробут»)       
                                                                                                        + 85 900 грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання      + 3 1200 грн. 
Подарункові набори випускникам садочків 78*400                                     

 
   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                        +54 700 грн.                    
.    
       Виплати  випускники (золота медаль) 2* 6 212            -  12 424  грн. 
        Виплати випускникам     34*1243                                    -  42 262 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 
 
1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

     
Зменшити  видатки 789 500 грн. 
1.1.1 .  ТПКВКМБ 1511010  ««Надання  дошкільної  освіти»                               



                                                                                                    -300 000 грн. 
-КЕКВ  3132 Кап ремонт  
                      с. Ревне (Дитячий садок)                    - 300 000 грн. 

 
1.1.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                          - 440  000 грн.    
                        КЕКВ 3132  Кап.ремонт ТП                                      - 300 000 грн.  
                        КЕКВ 3132 Облаштування парку 
                                            ( економія по закінченню .торгів)     - 140 000 грн. 
 
1.1.3   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної 
власності»                                                                                              -49 500 грн. 
                        Пам’ятників с. Гора, с.Ревне                                        -49 500 грн. 

 
 

   Збільшити  видатки 789 500 грн.  
1.1.4  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                            +440 000 грн                        

                                                                                       
у  тому числі: 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  приміщення                                 +440 000 грн 
 

1.1.5   ТПКВКМБ 1511021  «Надання  загальної  середньої освіти  
закладами загальної  середньої освіти »                       + 49 500  грн. 

          у  тому числі: 
-КЕКВ  3132 Кап ремонт  приміщення                                 +49 500 грн. 
(розробка ПКД кап.ремонту) 

 
1.1.6  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  
населенню»                                                                                   +300 000 грн. 

у  тому числі: 
-КЕКВ  3132 Кап ремонт  мед амбулаторії с. Ревне       +300 000 грн. 
 

 
 

Зменшити  видатки 39 600 грн. 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  
РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        -39 600  грн.   
 
1.2.1  ТПКВКМБ 060160  «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»                               
                                                                                                         -2 200  грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            1  ноутбука                                                                   -2 200 грн.    

 
1.2.3.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                                -10 400 грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) -10400 грн.             
придбання ноутбука,      
 
Збільшити видатки: 39 600 грн. 
1.3.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ +39 600грн 
 
 1.3.1 ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                         + 39 600 грн. 

         у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            1  ноутбука                                                                         -39 600 грн.    
                                                                    

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  
3000 000 гривен   за рахунок   залишку  загального  станом  на  
01.01.2021 року 3 000 000  гривен   . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  
3000 000  гривен    

 
       
    2.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА                                                           - 3 000 000 грн.   
 
2.1.1  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  
населенню»                                                                              -      3 000 000 грн. 

у  тому числі: 
-КЕКВ  3132 Кап ремонт  мед амбулаторії с. Ревне       3 000 000 грн. 

 
 
 
Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 


