
Пропозиції  20/10/2022 
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 293 

515грн.  
1.1  По ККД 41053900  Інші субвенції  з місцевого  бюджету  

                                                                   в сумі      293 515  грн. 

 

ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

293 515  гривен за рахунок   збільшення  доходів. 
 

1.1  ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ                                                                   293 515  грн.   

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0813104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          293 515  грн.      

  

   у  тому числі: 

 - КЕКВ 2111  оплата праці                                                                  148 000  грн. 

- КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                   32 515  грн. 

- КЕКВ 2220 (придбання медикаментів)                                           15 000  грн. 

- КЕКВ 2230 (придбання продуктів  харчування)                          43 000  грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                            30 000  грн. 

- КЕКВ 2272 (оплата  водопостачання)                                              7 000 грн. 

- КЕКВ 2273 (оплата  електроенергії)                                               15 000  грн. 

- КЕКВ 2274 (оплата  природного газу)                                             3 000  грн. 



     2. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

 

ЗМЕНШИТИ – 1 701 527 грн. 

 

2.1    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  -1 218 900 

грн. 

 
2.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        - 1 218 900  грн. 

 
у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -1 000 000  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -218 900 грн.   

 

2.2   ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     -344 727 грн. 
 

2.2.1  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної освіти»                                    

                                                                                                              - 297 700  грн. 

у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -250 000  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -47 700  грн.   

 

 

2.2.2 ТПКВКМБ 0611200  «Надання освіти  за  рахунок субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами»                 -          

                                                                                                          - 47 027 грн.                      

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання         - 47 027 грн. 

 

 

2.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           - 130 900  грн.  
 

2.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          - 130  900  грн. 

-КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -110 000  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -20 900 грн.   



ЗБІЛЬШИТИ – 1 701 527  грн. 

 

2.4    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +1 218 900 

грн. 

 
2.4.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          + 98 900  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +49 900  грн. 

Придбання  паперу                                                                        +49 900  грн.   

 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                   + 49 000  грн.     

  Послуги  проведення  медкомісії призовникам                      + 49 000 грн.  

 

2.4.2  ТПКВКМБ 0213242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального  забезпечення                                                             + 1 100 000  грн. 

 

у  тому числі: 

 - КЕКВ 2730        Інші  виплати  населенню                                  + 1  100 000 грн. 

Програма  УБД                                                                                     1 100 000 грн. 

 

2.4.3  ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  

                                                                                                       + 20 000  грн.       

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                   + 20 000  грн.     

  послуги з виготовлення  проектної  документації                 + 20 000 грн.    

 

2.5  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     +344 727 грн. 
 

2.5.1  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної освіти»     + 41 600 грн.   

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +41 600  грн. 

Придбання  палива(бензин) на заправку  генератора 6,8 кВт  

з розрахунку  на 150 год.  800 літрів (витрати 5.1 на 1 год.)     + 41 600 грн.       

                         

                                                                                                      

2.5.2  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                             +124 100  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +124 100  грн. 



Придбання  палива(бензин) на заправку  генератора 6,8 кВт  

з розрахунку  на 150 год.  800 літрів (витрати 5.1 на 1 год.)     + 41 600 грн.        

                         

  Придбання  палива(дизель) на заправку  генератора 8 кВт  2 шт. 

з розрахунку  на 150 год.  800 літрів (витрати 2,7 на 1 год.)     + 44 000 грн.                                

                                                                                                          

    Придбання  палива(дизель) на заправку  генератора 17 кВт  1 шт. 

з розрахунку  на 150 год.  700 літрів (витрати 4,6  на 1 год.)     + 38 500  грн.     

 

     2.5.3 ТПКВКМБ 0611200  «Надання освіти  за  рахунок субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами»                 -          

                                                                                                           + 47 027 грн.          

      у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                + 38 554  грн. 

-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  + 8 473  грн.   

             

                                                                                                          

 

2.5.4.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців і будинків  

культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів»      -   

                                                                                                     + 132 000 грн. 

     у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +132 000  грн. 

  Придбання  палива(дизель) на заправку  генератора 35 кВт  2 шт. 

з розрахунку  на 150 год.  2 400  літрів (витрати 8,1 на 1 год.)     + 132 000 грн.                                

 

 

2.6 ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ                                                            +36 000  грн.   
 

 

 2.6.1  ТПКВКМБ 0813104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          +36 000  грн.      

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2272 (оплата  водопостачання)                                              20 000  грн. 

- КЕКВ 2275 (оплата  сміття)                                                              16 000  грн. 

2.7 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 94 900 грн.  

 



2.7.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          + 45 000  грн. 

    у  тому числі: 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                        + 45 000  грн. 

Послуги  поточного ремонту  підлоги  ФАП Затишне             +45 000 грн.  

 

2.7.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         + 49 900  грн.                   

у  тому числі: 

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

Послуги  прибирання  стихійного  сміття                                    +49 900 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 – 34 000 грн. 

 

1.1    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  -34 000 грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0218130   «Місцева  пожежна  охорона»      - 34 000 грн.                                                                        

                                                                                                                                                                                     

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            - 34  000  грн.    

ЗБІЛЬШИТИ – 34 000  грн. 
 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 34 000 грн.  

 
1.2.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         + 34 900  грн.                   

  у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            +34  000  грн.    

         

                                                                                                        

      Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                                                                                                


