
 
УКРАЇНА 

Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 
Бориспільського району 

Київської області 
 

ПРОТОКОЛ № 16 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 22.09.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Гуменюк Т.С. 
 
Присутні члени комісії: 
Я.І. Чівільдєєва, І.В.Вошкулат, Пекна Г.В., Т.В Петрашенко 
Відсутні члени комісії: Ничик О.О. 
 
Запрошені: 
Начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради — Баркова Л.В.  
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Яременко С.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Клопотання начальника відділу бухгалтерського обліку Бонюк Л. про виділення 

коштів. 
2. Клопотання директора Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» А. Ільчишина щодо виділення 
коштів. 

3. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/273 від 20.09.21. 

4. Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про виділення коштів. 
5. Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 
6. Клопотання депутата Яременка С.В. про закупівлю вуличних урн. 
7. Розгляд програми. 
8. Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про заміну люків в с. 

Ревне. 
9. Клопотання начальника відділу паркування Яременко С.В. та заступника голови 

Счастливого М.А. щодо виділення коштів. 
10. Клопотання депутата Яременка С.В. про виділення коштів на  закупівлю конструкцій 

для інформації.  
11. Клопотання депутатки Ничик О.О. щодо виділення коштів на капітальний ремонт                

вул. Київська. 



12. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів для поточного ремонту системи 
опалення Ревнінського ЗДО № 01-18/271 від 16.09.2021. 

13. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів згідно листа № 18/269 від 
16.09.2021. 

14. Виділення коштів згідно програми «Добробут» 
15. Виділення коштів згідно програми «АТО» 
16. Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. 
17. Клопотання начальника сектору соціального захисту населення Белоус Т.М. 
18. Депутатські звернення Пекної Г.В. 
19. Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської 

територіальної громади ради на 2021 рік”. 
 
СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С. голову комісії, яка ознайомила  присутніх з  порядком  денним 
комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 
- Затвердити порядок денний комісії:  

 
1. Клопотання начальника відділу бухгалтерського обліку Бонюк Л. про виділення 

коштів. 
2. Клопотання директора Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» А. Ільчишина щодо виділення 
коштів. 

3. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/273 від 20.09.21. 

4. Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про виділення коштів. 
5. Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 
6. Клопотання депутата Яременка С.В. про закупівлю вуличних урн. 
7. Розгляд програми. 
8. Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про заміну люків в с. 

Ревне. 
9. Клопотання начальника відділу паркування Яременко С.В. та заступника голови 

Счастливого М.А. щодо виділення коштів. 
10. Клопотання депутата Яременка С.В. про виділення коштів на  закупівлю конструкцій 

для інформації.  
11. Клопотання депутатки Ничик О.О. щодо виділення коштів на капітальний ремонт                

вул. Київська. 
12. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів для поточного ремонту системи 
опалення Ревнінського ЗДО № 01-18/271 від 16.09.2021. 

13. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів згідно листа № 18/269 від 
16.09.2021. 

14. Виділення коштів згідно програми «Добробут» 
15. Виділення коштів згідно програми «АТО» 
16. Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. 
17. Клопотання начальника сектору соціального захисту населення Белоус Т.М. 



18. Депутатські звернення Пекної Г.В. 
19. Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської 

територіальної громади ради на 2021 рік” 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 5, "проти" –0  , "утрималися" –0. 

 
1. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника відділу бухгалтерського обліку Бонюк Л. про виділення 

коштів. 
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про надходження клопотання від 

відділу бухгалтерського обліку Бонюк Л. про виділення коштів на запчастини для ВАЗ в сумі 
17 000 грн., на поточний ремонт ВАЗ в сумі 14 000 грн., а також на спецодяг та взуття для 
муніципальної поліції Гірської ОТГ 70 000 грн. 

 
ВИРІШИЛИ:  Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в сумі               

101 000, 00 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

2.  СЛУХАЛИ: Клопотання директора Комунального некомерційного підприємства 
«Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» А. Ільчишина щодо 
виділення коштів. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіли присутнім про надходження до Гірської 
сільської ради клопотання директора Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» А. Ільчишина щодо виділення коштів для 
придбання пального в сумі 29 300 грн.  

ВИРІШИЛИ:  Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в сумі 29 
300 грн.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 
 
3.СЛУХАЛИ:  Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/273 від 20.09.21. 
 
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення начальника 
управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення-  Плахотнюк О.М. із 

проханням 
Збільшити КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 125000,00 гривень в т.ч.: 

КЕКВ 
2210 - 75000,00 гривень для придбання господарчих товарів, КЕКВ 2210 - 50000,00 гривень для 
придбання дизпалива.Збільшити КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 

180000,00 
гривень в т.ч.: КЕКВ 3110 – 180000,00 гривень для придбання музичної апаратури. 
 



ВИРІШИЛИ:Задовольнити вищевказане клопотання частково. Рекомендувати раді Збільшити 
КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 125000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2210 - 
75000,00 гривень для придбання господарчих товарів, КЕКВ 2210 - 50000,00 гривень для придбання 
дизпалива, а також збільшити КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 49 000,00 
гривень в т.ч.: КЕКВ 3110 – 49 000,00 гривень для придбання музичної апаратури. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5  "проти"–0.  "утрималися"- 0 “не голосували” - 0. 
 
4. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про виділення коштів. 
 
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення начальника 

Управління ЖКГ та КП Жили В.О. щодо виділення коштів: поточний ремонт світлофорів в сумі 49 
990 грн., закупка ямобура 31 400 грн., кардана для ямобура в сумі 3 800 грн., придбання та 
встановлення пристроїв примусового зменшення швидкості в сумі 97 000 грн., поточний ремонт 
водопостачання (ремонт люків) 299 000 грн., видалення аварійних дерев та ліквідацію стихійних 
сміттєзвалищ по 49 000 грн., зменшити КПК 1511010 КЕКВ 3132 ремонт ДНЗ в с. Гора, збільшити 
КПК 1511010 КЕКВ 3110 закупівля обладнання в ДНЗ в с. Гора.  

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти зменшити КПК 1511010 КЕКВ 3132 ремонт 
ДНЗ в с. Гора, збільшити КПК 1511010 КЕКВ 3110 закупівля обладнання в ДНЗ в с. Гора; виділити 
кошти на поточний ремонт світлофорів в сумі 49 990 грн., закупка ямобура 31 400 грн., кардана для 
ямобура в сумі 3 800 грн., поточний ремонт водопостачання (ремонт люків) 299 000 грн., видалення 
аварійних дерев та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ по 49 000 грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4  "проти"–0.  "утрималися"- 1 (Чівільдєєва Я.І.) не погоджується в частині відмови у виділенні 
коштів на придбання та встановлення пристроїв примусового зменшення швидкості) , “не 

голосували” 
– 0. 
 

5.СЛУХАЛИ:   Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 

 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення із клопотанням 
начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. щодо виділення коштів для закупівлі електронної 
черги у відділ «ЦНАП» 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане клопотання на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

6.СЛУХАЛИ: Клопотання депутата Яременка С.В. про закупівлю вуличних урн. 



ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення депутата Яременка 
С.В. із прохання виділити кошти на закупівлю вуличних урн в сумі  126 000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в сумі  
126 000 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

7.СЛУХАЛИ: Розгляд програми «Про розроблення (оновлення) містобудівної документації 
території Гірської сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення начальника 
відділу містобудування та архітектури з проханням розглянути та погодити програму «Про 
розроблення (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної 
громади на 2021 – 2025 роки». 

ВИРІШИЛИ: Клопотання задовольнити частково. Рекомендувати раді затвердити програму «Про 
розроблення (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної 
громади на 2021 – 2025 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0. 

 

8.СЛУХАЛИ:   Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про виділення коштів 
на заміну люків в с. Ревне. 

 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіли присутнім про звернення начальника 
Управління ЖКГ та КП Жили В.О. щодо  виділення коштів на заміну люків в с. Ревне в сумі 299 
000 грн. (поточний ремонт). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт на заміну люків в 
с. Ревне в сумі 299 000 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

9.СЛУХАЛИ:   Клопотання начальника відділу паркування Яременко С.В. та заступника голови 
Счастливого М.А.щодо виділення коштів. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про звернення начальника 
відділу паркування Яременко С.В. та заступника голови Счастливого М.А.щодо виділення коштів 
на закупівлю (взяття в оренду) апаратури для відділу паркування та отримання доступу до бази для 
оформлення протоколів та накладенння штрафів.  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на потреби відділу паркування в сумі  
100 000 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

10.СЛУХАЛИ:   Клопотання депутата Яременка С.В. про виділення коштів на  закупівлю 
конструкцій для інформації.  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження клопотання від 
депутата Яременка С.В. про виділення коштів на  закупівлю конструкцій для інформації в кількості 
25 штук. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти на закупівлю конструкцій для інформації в 
кількості 25 штук в сумі 8 300 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

11. СЛУХАЛИ: Клопотання депутатки Ничик О.О. щодо виділення коштів на капітальний ремонт 
вул. Київська. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження клопотання від 
депутатки Ничик О.О. щодо виділення коштів на капітальний ремонт вул. Київська в с. Гора. 
 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Виконавчому комітету Гірської сільської ради оголосити тендер на 
очікувану вартість капітального ремонту вул. Київська в с. Гора.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

12. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів для поточного ремонту системи 
опалення Ревнінського ЗДО № 01-18/271 від 16.09.2021. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про звернення із клопотанням  
начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення-  Плахотнюк 
О.М. щодо виділення коштів для поточного ремонту системи опалення Ревнінського ЗДО в сумі 26 
000 грн. 
 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти  для поточного ремонту системи опалення 
Ревнінського ЗДО в сумі 26 000 грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 



"За"–5  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

13. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення-  Плахотнюк О.М. щодо виділення коштів згідно листа № 18/269 від 16.09.2021. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про звернення із клопотанням  
начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення-  Плахотнюк О.М. 
із проханням збільшити КПКВКМБ  0611010 ( садочки ) по місцевому бюджеті  всього на 
28000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2210 - 17000,00 гривень для закупівля 30 комплектів «Впевненого 
старту» для молодшої групи Гірського ЗДО.КЕКВ 2240 - 11000,00 гривень для ремонту лічильника 
Ревнівського ЗДО. Збільшити КПКВКМБ  0613104  Ревненське ВСД по місцевому бюджеті  
всього на 540000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2274 - 540000,00 гривень для закупівлі природнього 
газу (20000 кубів * 27,00 гривень  у  зв’язку із зрізким підвищенням ціни на газ). Збільшити 
КПКВКМБ 0611021 Мартусівський НВО по місцевому бюджеті  всього на 20000,00 гривень в 
т.ч.: КЕКВ 2210 - 11500,00 гривень для закупівля 25 комплектів «Впевненого старту» молодшої 
групи. КЕКВ 2210 – 8500,00 для закупівлі дрім -катриджів. Всього збільшити 588000,00 гривень. 
Збільшити КПКВКМБ  0611021  Мартусівський НВО по спеціальний фонд  всього на 
45300,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 3110 - 45300,00 гривень закупівлі планшетів - трансформерів 3 шт. 
Всього збільшити спеціальний фонд 45300,00 гривень 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді збільшити КПКВКМБ  0611010 ( садочки ) по місцевому 
бюджеті  всього на 28000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2210 - 17000,00 гривень для закупівля 30 
комплектів «Впевненого старту» для молодшої групи Гірського ЗДО.КЕКВ 2240 - 11000,00 
гривень для ремонту лічильника Ревнівського ЗДО. Збільшити КПКВКМБ  0613104  Ревненське 
ВСД по місцевому бюджеті  всього на 540000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2274 - 540000,00 гривень 
для закупівлі природнього газу (20000 кубів * 27,00 гривень  у  зв’язку із зрізким підвищенням 
ціни на газ). Збільшити КПКВКМБ 0611021 Мартусівський НВО по місцевому бюджеті  
всього на 20000,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 2210 - 11500,00 гривень для закупівля 25 комплектів 
«Впевненого старту» молодшої групи. КЕКВ 2210 – 8500,00 для закупівлі дрім -катриджів. Всього 
збільшити 588000,00 гривень. 
Збільшити КПКВКМБ  0611021  Мартусівський НВО по спеціальний фонд  всього на 
45300,00 гривень в т.ч.: КЕКВ 3110 - 45300,00 гривень закупівлі планшетів - трансформерів 3 шт. 
Всього збільшити спеціальний фонд 45300,00 гривень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 
14. СЛУХАЛИ: Виділення коштів згідно програми «Добробут» 
 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про необхідність виділення 
коштів для здійснення виплат ювілярам згідно програми «Добробут» в сумі 99 500 грн.  

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти для здійснення виплат ювілярам згідно 
програми «Добробут» в сумі 99 500 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 



"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 
15. СЛУХАЛИ: Виділення коштів згідно програми «АТО» 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про необхідність виділення 
коштів для здійснення виплат учасникам АТО до 14 жовтня  згідно програми «АТО» в сумі 108 
000 грн. (без ПДВ). 
 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти для здійснення виплат учасникам АТО до 14 
жовтня  згідно програми «АТО» в сумі 108 000 грн. (без ПДВ). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0. 

 

16. СЛУХАЛИ: Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до                  
Гірської сільської ради заяв мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. 
 
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу: 
Згідно п. 11 Тищенко О.О. (10 000 грн.) 
Згідно п. 13 Покладньов А.П. (3 000 грн.) 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

16. 1. СЛУХАЛИ: Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до                  
Гірської сільської ради заяви про надання матеріальної допомоги Шорічєва Є. А. 
 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні матеріальної допомоги,  у зв’язку із відсутністю реєстрації на 
території Гірської ОТГ.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 1, “не голосували” – 0 

 

17.СЛУХАЛИ: Клопотання начальника сектору соціального захисту населення Белоус Т.М. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до                  
Гірської сільської ради звернення начальника сектору соціального захисту населення Белоус Т.М. 
про виділення коштів для виконання програми «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 



здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги не на професійній основі на 2021 
рік» в сумі 11 553, 46 грн.  
 
ВИРІШИЛИ: Рекоменндувати раді задовольнити клопотання та виділити кошти в сумі                 
11 553, 46 грн. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0. 

 

18. СЛУХАЛИ: Депутатські звернення Пекної Г.В. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до                  
Гірської сільської ради депутатські звернення Пекної Г.В. в інтересах мешканців с. Ревне. 
 
ВИРІШИЛИ: Відкласти на доопрацювання. Врахувати при формуванні бюджету на 2022 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

19. СЛУХАЛИ: Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської 
територіальної громади ради на 2021 рік”. 
 
ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Т.С. Гуменюк разом із начальником Фінансового відділу        
Гірської сільської ради — Барковою Л.В. представили проект пропозиції змін до бюджету Гірської 
сільської ради, які сформований з урахуванням звернень, пропозиції  депутатів Гірської сільської 
ради та посадових осіб Гірської сільської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді затвердити Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про 
бюджет Гірської сільської територіальної громади ради на 2021 рік” та 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 :  

 
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   47761 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                                                  47 761 грн. 

 
ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       47 761   гривен за рахунок   
надходження  субвенції  
 
1.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        + 47 761   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 »                 -      47 761  грн. 
           
- КТПКВК 0611182 (НУШ) на КЕКВ 2282 в сумі 44 849,00 гривень:  
1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 20468,27 гривень. 
2. Гірська ЗОШ в сумі – 21235,33 гривень. 
3. Мартусівське НВО в сумі – 3145,40 гривень. 
 
- КТПКВК 0611182 (НУШ) КЕКВ 2111 в сумі 4565,00 гривень. 
1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 1521,66 гривень. 
2. Гірська ЗОШ в сумі – 1521,66 гривень. 
3. Мартусівське НВО в сумі – 1521,66 гривень. 
 
-  КТПКВК 0611182 (НУШ) КЕКВ 2120 в сумі 1005,00 гривень. 
1. Ревнівська  ЗОШ в сумі – 335,00 гривень. 
2. Гірська ЗОШ в сумі – 335,00 гривень. 
3. Мартусівське НВО в сумі – 335,00 гривень. 

 
 

     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  

                                                                                       + 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  
 

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  

                                                                                       +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  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0. 

 
Голова комісії                        _____________ Т.С. Гуменюк  
Секретар комісії    _____________Я. І.Чівільдєєва 
Заступник голови комісії    _____________Т.В.Петрашенко 
Члени комісії                         _____________ І.В. Вошкулат 
                                                 _____________ Г.В. Пекна 
                                                  



                                                  
 
 


