
Пропозиції  17/11/2022 
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 :  

 

 

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 – 4 207 444  грн. 

 

1.1    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  -673 744 

грн. 

 
2.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                           - 673 744  грн. 

 
у  тому числі: 

 -КЕКВ 2111  (оплата праці)                                                               - 541 744  грн. 

-КЕКВ 2120 ( нарахування  на  оплату  праці)                                  -132 000  грн.   

 

1.2   ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     -2 311 700 грн. 
 

1.2.1  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної освіти»                                    

                                                                                                              - 591 600  грн. 

- 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.       

 

 



- КЕКВ 2230  «продукти  харчування»                                           -550 000  грн. 

 

1.2.2  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.     

 

1.2.3  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.     

 

1.2.4  ТПКВКМБ 0615061   «Забезпечення  діяльності місцевих центрів 

фізичного  здоров*я  населення «спорт всіх та  проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення району» ( видатки  по  програмі  «Розвитку  

фізичної  культури, спорту та військово-патріотичного виховання» )      

                                                                                                           - 1 464 000 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2111 ( оплата праці)                                                         -1 200 000  грн. 

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)                               -264 000  грн. 

                            

 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           - 1 222 000  грн.  
 

1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          - 122 000  грн. 

 

у  тому числі: 

-КЕКВ 2111  оплата праці                                                                -100 000  грн. 



-КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                  -22 000 грн.   

 

1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         - 1 100 000  грн.                   

у  тому числі: 

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

Послуги  прибирання                                                                         - 1 100 000 грн.  

 

ЗБІЛЬШИТИ – 4 207 444  грн. 

 

1.4    ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  +1 199 000 

грн. 

 
1.4.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»»                                                                                          + 509 000  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   +460 000  грн. 

Матеріали  на облаштування ганку                                                 +460 000  грн.   

(розгляд  сесії) 

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

  Послуги  проведення  медкомісії призовникам                      + 49 000 грн.  

 

1.4.2  ТПКВКМБ 0213242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального  забезпечення                                                             + 690 000  грн. 

 

у  тому числі: 

 - КЕКВ 2730       « Інші  виплати  населенню»                             + 690  000 грн. 

Виплати  до  дня  інваліда                                                                 + 340 000 грн. 

Виплати  «Турбота»                                                                          + 300 000 грн.  

Програма  УБД                                                                                     + 50 000  грн. 

(виплата  поранення) 

 

 

1.5  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                     +847 700 грн. 
 

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

у  тому числі: 

- КЕКВ 2275 «оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»             

                                                                                                                +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.       

                         

                                                                                                      

1.5.2  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами 

загальної  середньої освіти»                                                             +124 100  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2275 «оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»                  

                                                                                                                +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.                

                                                                                                          

 

1.5.3  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців і будинків  

культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів»      -   

                                                                                                     + 682 000 грн. 

 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                           + 550 000  грн.     

  Поточний ремонт укриття  в  Будинку культури                         + 550 000 грн.  

 

- КЕКВ 2275 «оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»                                        

                                                                                                                 +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.                                

 

 

1.6 ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ                                                                 +30 000  грн.   
 

 

 1.6.1  ТПКВКМБ 0813104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          +30 000  грн.      

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                           + 30 000  грн.     

  Повірка  лічильника                                                                        + 30 000 грн.  

 



1.7 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 2 130 744 грн.  

 
1.7.1  ТПКВКМБ 1516020  «Забезпечення  функціонування  підприємств, 

установ  та  організацій, що  виробляють, виконують та/або  надають  

житлово-комунальні  послуги»                                                    + 1 958 744  грн. 

 

    у  тому числі: 

-КЕКВ 2610 (субсидії  та поточні  трансферти  підприємствам) 

                                                                                                       + 1 958 744 грн. 

Придбання  солі                                                                              + 1400 000 грн.  

Придбання  дизпалива для  генераторів                                      + 420 000 грн. 

Придбання  матеріалів  для підключення генераторів            + 138 744  грн.   

 

1.7.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         + 172 000  грн.                   

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                        + 120 000  грн. 

Послуги  обрізки  дерев                                                                     +120 000 грн.  

- КЕКВ 2272 (оплата  водопостачання)                                       +55 000 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 – 6 517 203 грн. 

 

1.1 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           - 6 517 203 грн.  

 
1.1.1  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                         -  4 500 000  грн.                   

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132 (капітальний  ремонт інших об’єктів)                - 4 500 000  грн.   

Капітальний  ремонт парку   

     

1.1.2   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної 

власності»                                                                                         - 2 017 203 грн.   

. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів       – 2 017 203  грн. 



Будівництво об’єктів  програми  Питна  вода 

 

ЗБІЛЬШИТИ – 6 517 203   грн. 
 

1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           + 6 517 203 грн.  

 
1.2.1  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної освіти»     + 6 304 853 грн.   

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132 (капітальний  ремонт інших об’єктів)                + 6 304 853  грн.       

 

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

господарювання »                                                                           + 212 350 грн.    

( на  рахунки відкриті  в комерційних банках України) 

                                                  

   у  тому числі:             

-  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»                                                                                

                                                                                                          + 212 350  грн. 

Придбання  генераторів                                                                + 150 000 грн.   

Придбання  віброплити (на  розгляд  сесії)                                 + 62 350 грн.           

                                                                                                        

 
  

      Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА                                                                                                                                                                                                                                                

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

	-  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»
	+ 212 350  грн.

