
Пропозиції  29/10/2021 
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  7 887 800 грн.  

у тому  числі: 
 

1.1   По ККД 14040000   «Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    

                                            в сумі      1  387 800,00  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      4 000 000,00  грн. 

1.3  По ККД 18010500 «Земельний податок  з юридичних  осіб»    

                                           в сумі      1 500 000,00  грн. 

1.4 По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»    

                                                                          в сумі      1 000 000,00 грн. 

 

 
 

ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

222 500   гривен за рахунок   збільшення доходної  частини  
 

1.1. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  80 000 грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                              80 000  грн. 



 

у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      80 000  грн. 

 Придбання  штор, жалюзі ЦНАП 

 

 

.  

1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        95 000 грн.   
 

1.2.1.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                                  95 000 грн.                                    

                         

ЗОШ  Ревне – 95 000  грн.   

 

 у  тому числі: 

 -КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          95 000  грн. 

 Обстеження технічного  стану будівлі 

 

 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

                                                                                          47 500  грн.  

 
1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                              20 000  грн. 

 

у  тому числі: 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          20  000  грн. 

 

1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                                 27 500 грн.    

у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      17 500  грн. 

 Придбання  дитячих майданчиків с. Мартусівка 

 

 -КЕКВ 2281                                                                                           10 000  грн. 

Виготовлення топографічно-геодезичних робіт с.Затишне   

 

 

      2. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  



 

ЗМЕНШИТИ – 1 302 400 грн. 

 

2.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  

 
2.1.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                     -150 000  грн. 

 

   у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      -100 000  грн. 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          -50 000  грн. 

 
2.1.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                     -808 500  грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2220 придбання продуктів харчування –                       -10 000  грн.  

-КЕКВ 2230 придбання продуктів харчування –                       -798 500  грн. 

 
2.1.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                                      -23 100 грн.                    

 

Мартусівське НВО 

у  тому числі: 

-КЕКВ 2220 придбання продуктів харчування –                       -5 000  грн.  

 

Гірська ЗОШ 

у  тому числі: 

-КЕКВ 2250 придбання продуктів харчування –                       -18 100  грн.  

 

 

2.1.4.  ТПКВКМБ 0614030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»                               

                                                                                                        -320 800 грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -99 000  грн. 

 -КЕКВ 2120 нарахування на  оплата праці                                   -21 800  грн. 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                         -200 000  грн. 

 

 

ЗБІЛЬШИТИ – 1 302 400 грн. 

 

2.2     ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +73 600 грн. 



 

2.2.1  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  

громадського  порядку»                                                                        -5 200 грн. 

 

- у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      +5 200  грн. 

 

 

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)       

                                                                                                               + 68 400 грн. 

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          +68 400 грн.               

.     Виплати  працівникам пошти  до проф. свята( 11 чол.)            +68 400 грн. 

 

 

2.3  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        +1 228 800 грн. 

 
2.3.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        + 3 400  грн. 

 

   у  тому числі: 

-КЕКВ 2282                                                                                           + 3 400  грн. 

 

2.3.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                     -78  500  грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +78 500  грн. 

 

 

2.3.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                                      +294  100 грн.                    

 

Мартусівське НВО 

- у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      +77 500  грн. 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +91 000  грн. 

 

Гірська ЗОШ 

- у  тому числі: 

-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      +92 600  грн. 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +16 000  грн. 



-КЕКВ 2282                                                                                             +7 000  грн. 

-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)    

        (дизайн проект  нової школи)                                                      +10 000  грн. 

 

2.3.4.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»           +732 000 грн.      

  

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                +600 000  грн. 

 -КЕКВ 2120 нарахування на  оплата праці                                   +132 000  грн. 

 
 

2.3.5.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  

культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                                      + 120 800 грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                +99 000  грн. 

 -КЕКВ 2120 нарахування на  оплата праці                                   +21 800  грн. 

 

 СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

      1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму       

7 665 300   гривен за рахунок   передачі коштів  загального фонду 

спеціальному фонду  

 

1.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  -   83 600 грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти »                                                      60 800 грн.                          

 

Гірська ЗОШ 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 

                                                                                                                60 800  грн. 

 придбання   хліборізки, стелажу для хліба  

 

1.1.2.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                                     22 800 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 



                                                                                                                22 800  грн.   

придбання   костюмів 

 

 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

                                                                                          6 481 700  грн.  
1.2.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                      5 260 000  грн. 

 
у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів + 5 260 000  грн. 

 Виготовлення ПКД «Благоустрій ДНЗ с. Ревне                170 000 грн. 

Капітальний ремонт (Благоустрій  ДНЗ «Берізка»  с. Гора 

                                                                                                    5 000 000 грн. 

Капітальний ремонт (Благоустрій  ДНЗ «Берізка»  с. Гора 

        (тех..нагляд)                                                                        90  000 грн. 

 

1.2.2  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти »                                                     38 000 грн.       

                    

   у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  38 000  грн. 

              Капітальний ремонт  ЗОШ Ревне( тех..нагляд)           38 000  грн. 

 

 

1.2.3.  ТПКВКМБ 1512112  «Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»            197 000 грн. 

                         

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів              197  000  грн. 

 

Капітальний ремонт ФАП с.Мартусівка                                    170 000 грн.         
Капітальний ремонт ФАП с.Мартусівка тех. нагляд              27 000 грн.     

 
1.2.4  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                           15   000 грн.    

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 

                                                                                                                15 000  грн.   

        Придбання  камери  

    

1.2.5  ТПКВКМБ 1517363  - «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку  окремих   

територій»  



                                                                                                           60 000 грн.    

у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів –  60 000  грн. 

   Будівництво  пожежного депо (технічний нагляд)    

         

 1.2.6  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                              911 700  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  960 700  грн. 

              Капітальний ремонт  вул. Київська с.Гора                          831 900 грн. 

             Капітальний ремонт  вул. Київська с. Гора (тех..нагляд)   20 440  грн. 

             Капітальний ремонт  вул. Бригадна  с. Ревне (виготовлення ПКД) 

                                                                                                                  30 300 грн. 

             Капітальний ремонт  вул. Бригадна  с. Ревне (тех..нагляд) 

                                                                                                                  29 055 грн. 

             Капітальний ремонт  вул. Садова  с. Затишне  (виготовлення ПКД) 

                                                                                                                  49 000 грн. 

 

1.3. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ          1 100 000 грн.   

 
1.3.1  ТПКВКМБ 3719770  «Інші субвенції  з місцевого бюджету »                                                                                                   

                                                                                                             1 000 000  грн.    

 у  тому числі:                

   -КЕКВ  3220 Капітальні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                  1 000 000 грн.                                                                                                  

( частка засновника в статутному капіталі) 

 

 
 1.3.2.  ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету »                                                                                            100 000  грн.     

  у  тому числі:                

-КЕКВ  3220 Капітальні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                      100 000  грн. 

               

 

 

      2. Внести зміни  спеціального фонду бюджету  за  рахунок  

змін  до  коду  типової  програмної класифікації видатків  та 

кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації 

видатків в межах планових асигнувань.  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html


ЗМЕНШИТИ     -34 350 грн. 

2.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ                 -34 350 
2.1.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти »                                                      34 350 грн.                          

 

Мартусівка НВО 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 

                                                                                                                -34 350  грн. 

  

ЗБІЛЬШИТИ  +34 350 грн. 

2.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ              +34 350 грн. 

 
2.2.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти »                                                      +34 350 грн.                          

 

Гірська ЗОШ 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 

                                                                                                                +34 350  грн. 

 

 

    3. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної класифікації 

видатків  та кредитування місцевих бюджетів та економічної 

класифікації видатків в  межах  планових асигнувань                                                                  

                                   

3.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

                                                                                        

 
3.1.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»     

 

  у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                     

Зменшити   

Коригування проекту  кап.ремонту ДНЗ Берізка   -4894,98 

Збільшити 

Виготовлення ПКД благоустрою ДНЗ Берізка   +4894,98 
 

 

  Начальник   фінансового відділу                                Лілія  БАРКОВА   


	-КЕКВ 2120 нарахування на  оплата праці                                   -21 800  грн.
	-КЕКВ  3220 Капітальні  трансферти органам державного управління                                інших рівнів"                                                                                  1 000 000 грн.                                           ...
	( частка засновника в статутному капіталі)
	-КЕКВ  3220 Капітальні  трансферти органам державного управління                                інших рівнів"                                                                                      100 000  грн.

