
Пропозиції  19/05/2022 
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 :  

. 
                                                                      

ВИДАТКИ 

ДОХОДИ 

1. Зменшити  доходи   загального фонду сільського бюджету  

за  рахунок   отримання  міжбюджетних   трансфертів   на     суму 

203 235  грн. 

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

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»   

                                                                     в сумі  195 205,00 грн. 

КПКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»   

                                                                     в сумі  8 030  грн. 
 

                                                                      

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

4 681 400  гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  

на  01.01.2022 року.   
          

1.1. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 3 877 500 

грн.   

 
1.1.1      ТПКВКМБ  0213242  «Інші заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального   забезпечення»  

( видатки  по  програмі  «Програма  соціальної  підтримки учасників  бойових  

дій громадян , які визнані  бійцями добровольцями  та  членів  їх  сімей»                                                                                              

                                                                                                              - 1 900 000 грн. 



у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                              –  1 500 000 грн.  

  - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                              –  400 000 грн.  

Програма  Турбота 

 

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)                                        – 20 000 грн. 

                                                                                                        

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          –  20 000  грн.  

       Виплати  медалістам   олімпіад                                        – 20 000 грн.    

 
1.1.2  ТПКВКМБ    0218130   «Місцева  пожежна  охорона»                                                                          

                                                                                                        – 10 000 грн.                                                                               

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                    – 10 000   грн. 

 Страхування  працівників                                                             – 10 000  грн.  

 

 

 1.1.3  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  

громадського  порядку»                                                            – 11 500 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                    – 11 500   грн. 

 Страхування  працівників                                                             – 11 500  грн.  

 

 

1.1.4  ТПКВКМБ 0218240  «Заходи  та  роботи  з  територіальної  оборони»                                                                                                                  

                                                                                                  –  1 936 000  грн.                                                                  

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 1 058 000  грн. 

Придбання  аптечок                                                                          - 270  000 грн. 

Придбання  окулярів                                                                          - 39 000 грн. 

Придбання  беруш                                                                              - 9000 грн. 

Придбання  взуття                                                                           - 540 000 грн. 

Придбання  палива                                                                            - 500 000 грн. 

 

- КЕКВ 2230 (продукти  харчування )                                          -300 000 грн. 

 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                    – 278 000   грн. 

Послуги  з  прибирання тимчасових  конструкцій (блок.постів) 

 



1.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                   -28 000 грн. 
 

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

( видатки  по  програмі  «Добробут»)                                        – 28 000 грн. 

                                                                                                        

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 28 000  грн. 

 

 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           –  775 900 грн.  

 
1.3.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                             –  775 900  грн.                   

           у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                      – 775  900  грн. 

 Послуги  з  облаштування  газонів                                                       

 

 

                                                                                 

3. Зменшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

203 235  гривен  
 

3.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                   -203 235 грн. 
 

 

3.1.1 ТПКВКМБ  0611152 «Забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних  

центрів  за  рахунок освітньої субвенції »                                   -195 205 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 Оплата  праці                                                                -160 000  грн.  

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату  праці                                   - 35 205 грн.  

 
3.1.2 ТПКВКМБ 0611200  «Надання освіти  за  рахунок субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами»                 -          

                                                                                                          - 8 030 грн.                      

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання         - 8 030 грн. 

 



4. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної класифікації 

видатків  та кредитування місцевих бюджетів та економічної 

класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

 

ЗМЕНШИТИ – 3 100 000 грн. 

 

4.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           –  3 100 000 грн.  

 
4.1.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                           – 3 100 000  грн.                   

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання      3 100 000 грн. 

Придбання огорожі                                                                            2 500 000 грн. 

Придбання вказівників                                                                        600 000 грн.    

 

ЗБІЛЬШИТИ – 3 500 000  грн. 

 
4.1.2      ТПКВКМБ  0213242  «Інші заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального   забезпечення»  

( видатки  по  програмі  «Турбота»                                                                                              

                                                                                                              - 3 100 000 грн. 

у  тому числі: 

  - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                              –  3 100  000 грн.  

Програма  Турбота 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

     1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

 

ЗМЕНШИТИ – 11 937 000 грн. 
 

 

1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           – 11 937 000 грн.  

  
1.1.1  ТПКВКМБ  1517461   «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг 

загального  користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок 

коштів  місцевого  бюджету»                                                      - 10 000 000 грн. 



 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. Козацька с. Мартусівка     866 500,00 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. І. Франка с. Мартусівка   1 586  400,00 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. Будівельників  с. Ревне     1001  700,00 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. Шевченко       с. Ревне     1724  800,00 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. Шкільна     с. Ревне          3 523  300,00 грн. 

-КЕКВ  3132 Кап ремонт  вул. Райдужна с. Ревне         1 297 300,00 грн. 

 

1.1.2  ТПКВКМБ  1516013 «Водовідведення та  водопровідне  господарство» 

-  1 937 000 грн. 

 

  КЕКВ 3132 Кап.ремонт водопровідних мереж -                            1 937 000 грн. 

 

 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +1 987 000 

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

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

громадах»                                                                                           + 17 000  грн.       

                                                                                                                                                                                    

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            +  17  000  грн.    

Придбання  принтера  ЦНАП                                                          +17 000 грн. 

 
1.1.2  ТПКВКМБ    0218130   «Місцева  пожежна  охорона» - +675 000 грн.                                                                          

                                                                                                                                                                                      

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            +  675 000  грн.    

Придбання  пожежного  автомобіля                                             +525 000 грн. 

Придбання  двигуна                                                                          +150 000 грн.     

 

1.1.3  ТПКВКМБ 0218240  «Заходи  та  роботи  з  територіальної  оборони»                                                                                                                  

                                                                                                  + 1 295 000  грн.                                                                  

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            +  1 295 000  грн.    

Придбання  двох  автомобілів  для  потреб ЗСУ                         +420 000 грн. 

Придбання  квадрокоптера  для  потреб ЗСУ                            +875 000 грн. 

 

   

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 9 950 000 грн.  



 
 

1.3.1  ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших  об’єктів соціальної  та    

                             виробничої  інфраструктури комунальної  власності»  

                                                                                                         2 500 000 грн. 

   -КЕКВ  3122  Будівництво    

                  відео нагляду 2 черга                                                   2 500 000 грн. 

 

1.3.2  ТПКВКМБ 1517670  - «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання »                                                                     + 7 450 000 грн.    

( на  рахунки відкриті  в комерційних банках України) 

                                                  

   у  тому числі:             

-  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»                                                                                

                                                                                                      + 7 450 000  грн. 

 

Придбання  двох  автомобілів                                                   +1 050 000 грн. 

Придбання  сміттєвоза                                                            + 6 400 000 грн. 

 

 
       Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                                                                                                

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

	-  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»
	+ 7 450 000  грн.

