
 

 

Пропозиції   /09/2021 
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  
на суму  2 848 900  грн.  

у тому  числі: 
 
1.1  По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати»  

                                              в сумі      2 000  000,00  грн. 
1.2 По ККД 18010400  «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової нерухомості»    

                                            в сумі      848  900,00  грн. 
 
 

                                                                    
ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       
1 021 900   гривен  за рахунок   перевиконання дохідної частини,  
 
1.1. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  - 89 500 грн. 
 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                   +  49 500  грн. 
 

- у  тому числі: 
 -КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) –  49 500  грн. 
                Оплата послуг  ГОЛОС РАДА 



 

 

 
1.1.2    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 
( видатки  по  програмі  «Добробут»)       
                                                                                                        + 40 000 грн. 

у  тому числі: 
   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                           +  40 000 грн.                
  
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  
РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        + 799 400  грн.  
 
1.2.1.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  
закладами загальної  середньої освіти »                 -      329 400 грн. 

             
ЗОШ  Ревне  329 400 грн.   
 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 270 000 грн. 
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 59 400 грн. 
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  
культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                                      + 70 000 грн. 
у  тому числі: 

-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 70 000  грн. 
 Поточний ремонт освітлення 
 
1.2.3    ТПКВКМБ  0614082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 
( видатки  по  програмі  «Добробут»)       
                                                                                                        + 400 000 грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 100  000  грн. 
                     (придбання подарунків, призів на свято ОТГ )  – 100  000 грн. 
 
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 300 000  грн. 
 Оплата послуг  свято                                                – 300 000 грн. 
1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
                                                                                          6 400  грн.  
 
1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах                                                                                               6 400  грн. 

 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 6 400  грн. 



 

 

1.4. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  126 600 грн.   
 
1.4.1.  ТПКВКМБ 3719770  «Інші субвенції  з місцевого бюджету »                                                                                                   
                                                                                                            + 126 600  грн.     

     у  тому числі:             
-КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                
інших рівнів" (КНП «БРЦПМСД)      )                                             +126 600 грн.  
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

      1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму       
1 827 000   гривен за рахунок   передачі коштів  загального фонду 
спеціальному фонду  
 

 
 

1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
                                                                                          1 827 000  грн.  
 
1.1.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах                                                                                               1 250 000  грн. 

 
у  тому числі                                                                                                                  
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 250  000  грн. 
 
Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Гора  
  (коригування  проекту) –                                                         1 250 000  грн.  .   
 
 
1.1.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                          299  000 грн.    
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  299 000  грн. 

 
Капітальний ремонт (чистка каналізації)                                     299  000 грн. 
 
 
1.1.3.  ТПКВКМБ 1514060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  
культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                                      + 70 000 грн. 



 

 

у у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  278 000  грн. 

 
Капітальний ремонт (опалення будинку культури с,Матрусівка)                                     
278  000 грн. 
 
 
 
       Секретар ради                                 Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
 
 
 
МОЖЛИВІ  ЗМІНИ  ЗА  РАХУНОК НАДХОДЖЕННЯ  КОШТІВ 
ОБЛАСНОГО  та  СПВФІНАНСУВАННЯ 


