
Пропозиції  23/09/2021 
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  

за рахунок отримання міжбюджетних трансфертів  на суму   

50419 грн.   в тому  числі: 
 

1.1 По КПКД 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету                                                  47 821 грн. 

1.2 По КПКД 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення       

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова    

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного      

бюджету                                                                         2 598 грн. 

 

 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

50 419   гривен за рахунок   надходження  субвенції  
 

1.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        + 50 419   грн.  
 

1.1.2.  ТПКВКМБ 0611182  «Видатки заходів, спрямованих на  забезпечення  

якісної,  сучасної та  доступної загальної  середньої освіти «Нова 

українська школа»  за  рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам »                 -      50 419  грн. 

           

у  тому числі: 

- КЕКВ 2282   -  44 849  грн. 
1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 20 468   грн.. 

2. Гірська ЗОШ в сумі – 21 235 грн. 

3. Мартусівське НВО в сумі – 3 146 гри. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці)    4 565 грн. 

1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 1523  грн.. 



2. Гірська ЗОШ в сумі – 1521  грн.. 

3. Мартусівське НВО в сумі – 1521   грн.. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)  1005 грн. 
1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 335 грн.. 

2. Гірська ЗОШ в сумі – 335   грн.. 

3. Мартусівське НВО в сумі – 335 грн.. 

 

     2. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

                                   

ЗМЕНШИТИ – 899 600 грн. 

2.1  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  - 488 000 грн. 
 

2.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                     -   244 000  грн. 

 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 200 000 грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 44 000 грн. 

 
  2.1.2  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  

громадського  порядку»                                                                  - 244 000 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 200 000 грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 44 000 грн. 

 

2.2. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  411 600 грн.   

 
2.2.1  ТПКВКМБ 3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                   -  411 600  грн. 

 

- у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання - 411 600  грн. 

 

ЗБІЛЬШИТИ  -  + 899 600 грн. 

2.3  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  + 320 000 грн. 
 

2.3.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                     +   150 000  грн. 



 

тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 50 000  грн. 

        Канц..товари, запчастини 

 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) + 100 000  грн. 

 Оплата послуг  ЦОД ,ліцензія                                              

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)       

                                                                                                        + 100 000 грн. 

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                           +  100  000 грн.   

          

  2.3.3  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  

громадського  порядку»                                                                  + 70 000 грн. 

 

тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 70 000  грн. 

         Одяг, взуття 

 

2.4. ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   + 484 600 грн. 

 
2.4.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                    + 28 000  грн. 

тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 17 000  грн. 

         

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) + 11 000  грн. 

 Оплата послуг  ЦОД ,ліцензія         

                                      

2.4.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                                  + 145 000грн.                                    

                         

ЗОШ  Ревне – 125 000 грн.   

тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 125 000  грн. 

 

Мартусівське НВО – 20 000 грн. 

у  тому числі: тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 20 000  грн. 

 

 

2.4.3.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          + 300 000 грн.      



  

у  тому числі: 

- КЕКВ 2274  оплата  газопостачання                                        +300 000  грн. 

 

2.4.4.  ТПКВКМБ 0613160  «Надання  соціальних  гаранті   фізичним  

особам,  які надають соціальні  послуги громадянам похилого  віку,  особам 

з  інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,  які не  здатні до  

самообслуговування і  потребують  сторонньої допомоги»        + 11 600 грн.   

 

 

 - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                           +  11 600  грн.          

 

 

 2.5 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                              + 95  000 грн. 

 
2.5.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                              + 95  000 грн.    

у  тому числі: 
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                 + 95 000  грн. 

Ліквідація сміттєзвалищ -  47 500 грн. 

Обрізка дерев – 47 500 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної  

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових 

асигнувань 

 

ЗМЕНШИТИ – 1 999 000,00  

1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                      

 
1.1.1   ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                                       

                                                                                                  1 250 000  грн. 

у  тому числі                                                                                                                  

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 250  000  грн. 

 

 

1.1.2  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                     - 749 000  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів            - 749 000  грн. 



 

 

ЗБІЛЬШИТИ – 1 999 000,00  

1.2   ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  
 

1.2.1    ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                                                

                                                                                              +1 250 000  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 

                                                                                                             + 1 250 000  грн.    

 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                               +749 000 грн. 

 
1.3.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          +299  000 грн.   
у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів + 299 000  грн. 

 (кап. Ремонт люків  с.Ревне 

 

1.3.2  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  

населенню»                                                                              -      450 000,00 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 450 000  грн. 

 

Капітальний ремонт амбулаторії с. Ревне  

 
Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 


