
Пропозиції  02/11/2022 
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 внести зміни до бюджетних призначень 

місцевого  бюджету  Гірської  сільської  ради :  

 

 

     1. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної 

класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів та 

економічної класифікації видатків в межах планових асигнувань                                                                  

 

ЗМЕНШИТИ –18 000 грн. 

 

1.1    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  -1 218 900 

грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                        - 18 000  грн. 

 
у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -18  000  грн. 

 

 

ЗБІЛЬШИТИ – 18 000  грн. 

 

1.2    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +1 218 900 

грн. 

 
1.2.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          + 18 000  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +18 000  грн. 

Придбання  камер                                                                                +18 000  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 – 350 000 грн. 

 

1.1    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  -350 000 

грн. 

 
1.1.1  ТПКВКМБ 0218130   «Місцева  пожежна  охорона»      - 350 000 грн.                                                                        

                                                                                                                                                                                     

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                            - 350 000  грн.    

ЗБІЛЬШИТИ – 350 000  грн. 
 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                            + 350 000 грн.  

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

господарювання »                                                                         + 350 000 грн.    

( на  рахунки відкриті  в комерційних банках України) 

                                                  

   у  тому числі:             

-  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»                                                                                

                                                                                                     + 350 000  грн. 

Придбання  генераторів                                                  

         

                                                                                                        

      Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                                                                                                

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