
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  

за рахунок отримання міжбюджетних трансфертів  на суму   869 

500 грн.  

в тому  числі: 
 

1.1 По ККД 18010400  «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об'єктів нежитлової нерухомості»    

                                           в сумі      869 500,00  грн. 

 
 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

869 500   гривен за рахунок   збільшення доходної  частини  
 

1.1. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  68 400 грн. 
 

1.1.1    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. 

  

1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        801 100 грн.   
 

                                      



1.2.1.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти »                                  801 100 грн.                                    

                         

ЗОШ  Ревне – 544 600  грн.   

 

у  тому числі: 

     КЕКВ 2111 ( оплата праці) – 372 000  грн. 

     КЕКВ 2120 (нарахування на  оплата праці) – 81 900  грн. 

 

    КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    90 700  грн. 

                         придбання  гардеробної      47 700 грн. 

                         придбання  посуду               43 000 грн. 

 

Мартусівське НВО – 40 000 грн. 

  

      у  тому числі:  

КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   40 000  грн. 

                         придбання  кух. обладнання      10 000 грн. 

                         придбання  дидактичного  матеріалу НУШ   30 000 грн. 

 

ЗОШ  Гора – 216 500  грн.   

 

   у  тому числі: 

 КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання      59 500  грн. 

                         придбання  кух. обладнання      29 500 грн. 

                         придбання  парт  НУШ              30 000 грн. 

   КЕКВ 2274  оплата  газопостачання                                          150  000  грн. 

 

 КЕКВ 2282   -   7 000  грн. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 


	КЕКВ 2120 (нарахування на  оплата праці) – 81 900  грн.

