
Пропозиції  18/11/2021 
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 :          
 

 
 
 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 
 
      1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 
класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 
економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  
 
ЗМЕНШИТИ – 166 800 грн. 
 
1.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  
РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  
 
1.1.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                     -166 800  грн. 
у  тому числі: 

-КЕКВ 2230 придбання продуктів харчування –                       -166 800  грн. 
 
ЗБІЛЬШИТИ – 166 800 грн. 
 
1.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  
РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 
у  містах (місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  
громадах»»                                                                                     + 5000  грн. 
 



   у  тому числі: 
-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +5 000  грн. 
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  
закладами загальної  середньої освіти »                                      +139 800 грн.                    
 
Ревневька  ЗОШ 
 
- у  тому числі: 
-КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      +89 900  грн. 
Придбання обладнання для харчблоку  40 000 грн 
Придбання забору  49900 грн. 
 
-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +49 900  грн. 
Послуги встановлення          
 
1.2.3.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  
культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                                      + 22 000  грн. 
 
-КЕКВ 2240  оплата  послуг (крім комунальних)                          +22 000  грн. 
Послуги поточного ремонту електромережі        
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

      1. 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.  
 
ЗМЕНШИТИ – 834 100  грн. 
 
1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
                                                                                          -824 000  грн.  
1.1.1.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                      -824 000  грн. 
 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 824 000  грн. 

Капітальний ремонт   ДНЗ «Берізка»  с. Гора 824 000 грн. 



Коригування капітального ремонту    ДНЗ «Берізка»  с. Гора  10 100 
 
    ЗБІЛЬШИТИ – 826 300  грн. 

 
1.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  
РОЗВИТКУ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  + 76 300  грн. 
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 
загальної  середньої освіти »                                                      + 59 300  грн.                          
 
 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 
                                                                                                                +59 300  грн. 
стелажу для хліба Ревне ЗОШ  9400 грн. 
закупівля пароконвектору  Мартусівка  49 900 грн. 
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0615061   «Забезпечення  діяльності місцевих центрів 
фізичного  здоров*я  населення «спорт всіх та  проведення фізкультурно-
масових заходів серед населення району» ( видатки  по  програмі  «Розвитку  
фізичної  культури, спорту та військово-патріотичного виховання» )     
                                                                                                           + 17 000 грн.  
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 
                                                                                                                +17 000  грн. 
Придбання  спортивного інвентаря 
 
 
1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
                                                                                          + 750 000  грн.  
1.3.1  ТПКВКМБ 1517363  - «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку  окремих   
територій»  
 
Співфінансування « Нове будівництво каналізаційної насосної станції та 
напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул .Лесі Українки  в селі 
Гора» 
  Начальник   фінансового відділу                                Лілія  БАРКОВА   


