
Пропозиції  21/01/2022 
про внесення  змін до рішення  сільської ради 

“Про  бюджет Гірської  сільської територіальної громади  ради  на 2022 

рік” 

 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2022 

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 

1 952 023  грн. 

в тому  числі: 
КПКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»   

                                                                     в сумі  1 952 023,00 грн. 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

1 948 410  гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  

на  01.01.2022 року та на суму 1 952 023 за рахунок надходження  

міжбюджетних трансфертів  
          

1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 1 252 500 

грн.   
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                 -     313 100  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 273 100  грн. 

Послуги з розробки стратегія розвитку   громади      – 176 000 грн.                                          

Дообладнання охорони  с/ради                                                         –   48 100 грн. 

Обладнання пожежної сигналізації      сільської ради                 – 49 000 грн. 

- КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв ) –40 000  грн. 

                         Вивіз РПВ 

 

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)                                  - 539 400 грн. 

                                                                                                        



у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          539 400 грн.    

     Навчання інваліда дитинства 1 категорії                         – 17 600 грн.                 

      Виплати на народження 40виплат*6211                          – 248 500  грн.   

     Виплати   ювіляри 110виплат*2485                                     – 273 300 грн.     

     

1.1.3 ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  

                                                                                                       -400 000,00 грн.       

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                     400 000  грн.      

   послуги з проведення грошової оцінки договір 2021       

 

1.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                -1 952 023 грн. 
 

 

1.2.1 ТПКВКМБ  0611152 «Забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних  

центрів  за  рахунок освітньої субвенції »  

у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 «Оплата  праці»   1 600 023  грн.  

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату  праці» в сумі 352 000,00 грн.  

                                                                                                

                                                                                      

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           –  695 910  грн.  

 
1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                -     346 960  грн.                   

                                                                                     

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 49000 грн. 

 Придбання пально-мастильних  матеріалів                                 – 49 000 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 297 960  грн. 

 Послуги  кошторисника                                                                      – 49 000 грн. 

 Консультаційні  послуги                                                                   – 199 000 грн.   

 Послуги  оренди  автомобіля                                                              – 49 000 грн. 

Капітальний ремонт освітлення  зупинок (тех..нагляд)                – 960 грн.  

 

 

  1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         - 348 820  грн.  

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 345  000  грн. 



 Послуги  утримання паркової зони в с.Мартусівка                      – 345 000 грн. 

Капітальний ремонт освітлення  вул.Шкільна (тех. нагляд) – 3 820 грн.                             

 

 

 

. 1.3.3  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних 

доріг загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  

рахунок коштів  місцевого  бюджету»                                                     130  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 130  грн. 

Додаткові  роботи кап.ремонту дорожнього покриття  вул. Бригадна  с. 

Ревне(тех..нагляд)                                                                               –  130  грн.   

 

       

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

22 928 220 гривен   за рахунок   залишку  загального  станом  на  

01.01.2022 року 22 928220  гривен   . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  

22 928 220  гривен          
 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                                               –  90 000 грн.   
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                       90 000 грн.                            

 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                          90 000 грн.    

 Придбання  мак бук                                                                      - 90 000 грн. 

                                                                                        

 

1.2 ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ      -    49  000  грн.   

 
1.2.1  ТПКВКМБ 080160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  

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

громадах»»                                                                                 -     49 000  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

            1  ноутбука, 1 моноблока                                                       49  000 грн.    

 



 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                       – 22 789 220 грн.   

 

 
1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                   4 319 020  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 4 319 020 грн. 

 

Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Гора  

договір 2021                                                                              – 1  820 950 грн.  

Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Гора (тех..нагляд)  

договір 2021                                                                              –     24 300  грн.  

Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Гора  (автор. нагляд)  

договір 2021                                                                              –  15 760 грн.         

Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Ревне  

договір 2021                                                                              –  2 068 160 грн.  

Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Ревне (тех..нагляд)  

договір 2021                                                                              –  26 720 грн.  

Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Ревне (автор. нагляд)  

договір 2021                                                                              – 15 930 грн.  

Виготовлення  проекту на капітальний ремонт будівлі 

притулку  постраждалих від насилля                                  – 347 200 грн. 

 

 1.3.2.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     5 290 220 грн. 

у  тому числі: 

-КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 5 290 220 грн. 

 Капітальний ремонт ДНЗ  с.Гора    договір 2021                         – 5 195 500 грн.  

Капітальний ремонт ДНЗ  с.Гора    (тех..нагляд)  договір 2021   –     69 720  грн.  

Капітальний ремонт ДНЗ  с.Гора    (автор. нагляд) договір 2021   –  25 000 грн.  

  

1.3.3  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти »                                                         - 810 840 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 810 840 грн. 

 Капітальний ремонт  школи  с.Ревне  (інклюзія)    

 договір 2021                                                                                    – 670 200 грн.  

Капітальний ремонт школи  с.Ревне  (інклюзія)   (тех..нагляд)  

договір 2021                                                                                     –     7 820  грн.  

Капітальний ремонт  школи  с.Ревне  (інклюзія)   (автор. нагляд)  

договір 2021                                                                                     –  3 820 грн.   



Виготовлення  ПКД капітального ремонту харчблоку  Ревненської ЗОШ 

                                                                                                           –  129 000 грн.   

 

1.3.4  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  711 560 грн.  

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 711 560 грн. 

 Виготовлення ПКД   капітального  ремонт у паркувального  

майданчику вул. Центральна с.Гора                                                – 49 000  грн.  

Виготовлення ПКД   капітального  ремонт у паркувального  

майданчику вул. Тургенева    с.Гора                                                – 44 510  грн.  

Коригування  ПКД капітального ремонту паркової зони вул.Грушевського 

Капітальний ремонт освітлення  зупинок                                     – 64 100грн  

Капітальний ремонт  зупинок  с.Мартусівка                               – 297 720 грн.  

Капітальний ремонт освітлення  вул.Шкільна                             – 256 230 грн  

 

1.3.5 ТПКВКМБ  1517321   «Будівництво  освітніх  установ  та  закладів»   

                                                                                                          1 273 280 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів – 1 273 280 грн. 

Коригування  ПКД будівництва  нової школи                              – 468 200 грн.  

Будівництво  нової школи (технічний нагляд)                            – 706 000 грн. 

Приєднання зовнішніх  мереж каналізації                                    – 49 730 грн. 

Приєднання зовнішніх  мереж електропостаяання                   – 49 350 грн. 

 

1.3.6   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної 

власності»                                                                                              2 861 500 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів – 2 861 500 грн. 

Будівництво  відеоспостереження                                                  – 2 742 000 грн.  

Будівництво  відеоспостереження    (тех..нагляд)                       –   70 000  грн.  

Виготовлення  ПКД будівництва дощової каналізації вул Мічуріна 

                                                                                                              –  49 500 грн.   

1.3.7  ТПКВКМБ 1517363  - «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку  окремих   

територій»                                                                                      5 000 000  грн.                                                                                                              

           у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів –  5 000 000  грн.    

Будівництво  пожежного депо   

договір 2021                                                                                         – 4 794 270 грн.    

Будівництво  пожежного депо ( тех..нагляд) 

договір 2021                                                                               – 156 600 грн.   

Будівництво  пожежного депо ( автор..нагляд) 

договір 2021                                                                                           – 49 130 грн.                                

 



 1.3.8  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                     2 522 800  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  2 522 800  грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.Козацька с. Мартусівка                                                                 – 30 490 грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.І.Франка  с. Мартусівка                                                                 – 30 490 грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.Будівельників  с. Ревне                                                                   – 30 490 грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.Шевченко     с. Ревне                                                                    – 30 490 грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.Шкільна         с. Ревне                                                                   – 37 600 грн. 

Коригування  проекту на капітальний ремонт дорожнього  покриття  

вул.Райдужна   с. Ревне                                                                     – 30 490 грн. 

Капітальний  ремонт  вул.Садова  с.Затишне                              – 1 573 000 грн.                                

Капітальний  ремонт  вул.Садова  с.Затишне (тех..нагляд)     – 23 670 грн. 

Додаткові  роботи  кап.ремонту дорожнього покриття  вул. Київська с. Гора 

                                                                                                              –  382 150 грн.   

Додаткові  роботи  дорожнього покриття  вул. Київська с. Гора  (тех..нагляд) 

                                                                                                              –  5 720  грн.   

Додаткові  роботи кап.ремонту дорож. покриття  вул. Бригадна  с. Ревне 

                                                                                                              –  299 810 грн.   

Виготовлення  ПКД  по  вул. Л. Українки  с.Гора                           – 48 400 грн. 

 

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

16 970 010 гривен   за рахунок   залишку  спеціального станом  на  

01.01.2022 року . в т.ч. по бюджету розвитку на суму  16 970 010  гривен          
 

2.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                          – 16 970 010 грн.   
       

  2.1.1   ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     10 700 450 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 10 700 450 грн. 

 Капітальний ремонт  (благоустрій)  ДНЗ  с.Гора    

 договір 2021                                                                                    – 10 529 350 грн.  

Капітальний ремонт (благоустрій) ДНЗ  с.Гора    (тех..нагляд)  

договір 2021                                                                                     –     145 800  грн.  

Капітальний ремонт  (благоустрій) ДНЗ  с.Гора    (автор. нагляд)  



договір 2021                                                                                        –  25 300 грн.   

      

2.1.2  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  

населенню»                                                                              -      2 931 350 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 2 931 350  грн. 

 

Капітальний ремонт будівлі  амбулаторії с. Ревне  

договір 2021                                                                              – 2 883 000 грн. 

Капітальний ремонт будівлі  амбулаторії с. Ревне (тех.нагляд) 

договір 2021                                                                              – 40 350  грн. 

Капітальний ремонт будівлі  амбулаторії с. Ревне (авт.нагляд) 

договір 2021                                                                              – 8 000 грн. 

 

2.1.3.  ТПКВКМБ 1512112  «Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»  -        1 847 500 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 847 500  грн.                  

Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. Мартусівка  

договір 2021                                                                              – 1 824 080 грн. 

Капітальний ремонт приміщення ФАПу с. Мартусівка     (тех.нагляд) 

договір 2021                                                                              – 23 420  грн. 

 

2.1.4   ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                          779 490  грн.    

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  779 490  грн. 

Капітальний ремонт облаштування паркової зони  по  вул.Грушевського 

договір 2021                                                                                   – 767 260 грн. 

Кап.ремонт облаштування паркової зони  по  вул.Грушевського(технагляд) 

договір 2021                                                                                   – 10 330 грн. 

Кап.ремонт облаштування паркової зони  по  вул.Грушевського(автнагляд) 

договір 2021                                                                                   – 1 900 грн. 

 

2.1.5  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                     711 220  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  711 220  грн. 

Капітальний ремонт  вул. Київська  с.Гора    договір 2021  – 700 460 грн. 

Кап.ремонт  вул. Київська  с.Гора (тех нагляд)   договір 2021  – 10 760 грн. 

 

       Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                

                                                                                                        -    



 

 


