
Пропозиції  18/08/2022 
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 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

     1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

 

ЗМЕНШИТИ – 2 668 800 грн. 
 

1.1 ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 607 900 

грн. 
 

1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                         - 307 900  грн. 

 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -266 300  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -41 600  грн. 

 

1.1.2 ТПКВКМБ 0218240  «Заходи  та  роботи  з  територіальної  оборони»                                                                                                                  

                                                                                                  -300 000  грн.                                                                  

у  тому числі: 

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

 

 

1.2   ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     -1 100 000 грн. 
 

1.2.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                        - 1 100 000  грн. 

 



у  тому числі: 

- КЕКВ 2230  (продукти  харчування)                                         - 1 100 000  грн. 

 

1.3. ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ 

                                                                                –  500 000 грн.   

 
1.3.1.  ТПКВКМБ 0813140  «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей ( крім  

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються  за  рахунок  коштів на  

оздоровлення громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»                               

                                                                                                 - 500 000 грн. 

 

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

 

1.4 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           – 60 900 грн.  

  
1.4.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        - 60 900  грн. 

 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -49 900  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -11 000  грн. 

 

1.5. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ          - 400 000 грн.   

 
1.5.1  ТПКВКМБ 3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        - 400 000  грн. 

 

у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                          - 400 000  грн. 

 

ЗБІЛЬШИТИ – 2 668 800  грн. 

 

1.6    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +990 900 

грн. 

 
1.6.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          + 161 500  грн. 



 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання      +88 200  грн. 

Матеріали  для  ремонту                                                                      + 85 200 грн. 

Придбання  картриджа 2 шт.                                                              + 3 000 грн. 

у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                         + 73 300  грн. 

Поточний ремонт відеоспостереження адмінбудівлі                  + 10 200  грн. 

Оновлення КП «Мегаполіс»                                                                + 44 100 грн. 

Консультативні  послуги (хмара)                                                      +19 000 грн.     

 

1.6.2  ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  

                                                                                                       + 49 600  грн.       

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                   + 49 600  грн.     

  послуги з виготовлення  проектної  документації                 + 23 700 грн.  

  формування  завдання на  розроблення містобудівної документації 

                                                                                                         + 25 900 грн. 

 

1.6.3  ТПКВКМБ 0213242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального  забезпечення                                                             + 799 800  грн. 

 

у  тому числі: 

 - КЕКВ 2730        Інші  виплати  населенню                                  +  799 800 грн. 

Програма  Турбота 

Програма  УБД 

 

1.7  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     +1 100 000 грн. 
 

1.7.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                        +1 100 000  грн. 

 

у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                        + 1 100 000  грн. 

 
 

1.8 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 177 900 грн.  

  
1.8.1 ТПКВКМБ 15110160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        + 70 900 грн. 

 



у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                       + 49 900  грн. 

Послуги  кошторисника                                                                    +49 900 грн.                                                                                   

Консультативні  послуги (хмара)                                                    +21 000 грн.     

 

 1.8.2. ТПКВКМБ  1516013  «Забезпечення діяльності  водопровідно- 

каналізаційного господарства»                                                                        грн. 
 

у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                      + грн. 

Поточний  ремонт                                                                             +грн.                                                                                                                                           

 

1.8.3  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                             + 107 000  грн.                   

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +20 000  грн. 

Придбання  корму  безпритульним                                                     +20 000  грн.                   

 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                        + 87 000  грн. 

Ліквідація  сміттєзвалища                                                              + 49 000 грн.      

Поточний  ремонт  тротуару                                                         + 4 000 грн. 

Влаштування  флагштоку                                                                +34 000 грн.  

 

 

1.9. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ          + 400 000 грн.   

 
1.9.1  ТПКВКМБ 3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        +400 000  грн. 

 

у  тому числі:                                                                          

- КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                      + 400 000 грн.  

(субвенція  на військову  часину   с. Ревне) 

 

 

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму   

66235,84 гривен за рахунок   залишку   коштів освітньої субвенції  

(КДБ 41033900) у  станом  на  01.01.2022 року 
 

 

2.1 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                        –   66 235,84 грн.   

 

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


2.1.1  ТПКВКМБ 0611061  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                               

                                                                                                -      66 235,84 грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                54 250,00  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  11 985,84  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 – 3 022 000 грн. 

1.1 ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ      -    1 200 000  грн.   

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0810160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                 1 200 000  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                          -1 200 000 грн.    

 Придбання  автомобіля                                                            -1 200  000 грн. 

 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           - 1 822 000 грн.  

  
1.2.1  ТПКВКМБ  1516013 «Водовідведення та  водопровідне  господарство» 

-1 822 000 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132 (капітальний  ремонт інших об’єктів)                   - 1 822 000 грн.       

 

 

  

ЗБІЛЬШИТИ – 3 022 000 грн. 

1.1   ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ-1 405 000грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0218240  «Заходи  та  роботи  з  територіальної  оборони»                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               +1 405 000 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 



                                                                                                     +1 405 000 грн.    

 Придбання  автомобіля                                                           + 1 200  000 грн. 

Придбання  автомобіля                                                            + 50 000 грн. 

Придбання  дрону                                                                      + 70 000 грн. 

Придбання  велосипедів                                                             + 85 000 грн. 

 

1.2   ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     -1 617 000 грн. 
 

1.2.1  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                        - 1 617000  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                       +1 087 000 грн.    

 Придбання  генеротора                                                            + 1 087 000 грн. 

 

1.2.2.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців і будинків  

культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів»      -   

                                                                                                     -  430 000 грн. 

      

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                       +530  000 грн.    

 Придбання  генеротора                                                            + 530  000 грн. 

                  

 

   

2.   Внести  зміни  до  розподілу коштів бюджету розвитку за 

об'єктами 2022 році 

 

2.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА       

                                      
2.1.1  ТПКВКМБ  1517321   «Будівництво  освітніх  установ  та  закладів»   

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132 (капітальний  ремонт інших об’єктів)                      

  Будівництво   нової школи                                                                      -70 000 грн. 

  Будів. зовнішніх  мереж газопостачання нової школи (проект)   + 70 000грн.        

                                                                                                         

 

      Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                                                                                                


	- КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти органам державного управління                                інших рівнів"                                                                                      + 400 000 грн.

