
Пропозиції  19/01/2023 
про внесення  змін до рішення  сільської ради 

“Про  бюджет Гірської  сільської територіальної громади  ради  на 2023 

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   

586220 грн.  
1.1.  По ККД 41053900  Інші субвенції  з місцевого  бюджету  

                                                                   в сумі      586 220  грн. 

 

ВИДАТКИ 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

586 220  гривен за рахунок   збільшення  доходів. 
 

1.1.  ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ                                                                   586 220  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»          586 220  грн.      

  

   у  тому числі: 

 - КЕКВ 2111  оплата праці                                                                  246 000  грн. 

- КЕКВ 2120  нарахування  на  оплату  праці                                   54 220  грн. 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання     30 000  грн. 

- КЕКВ 2230 (придбання продуктів  харчування)                          100 000  грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                            16 000  грн. 

- КЕКВ 2272 (оплата  водопостачання)                                            10 000  грн. 

- КЕКВ 2273 (оплата  електроенергії)                                               10 000  грн. 

- КЕКВ 2274 (оплата  природного газу)                                            120 000  грн. 

                                                                          

 

 
 



2. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       

8 915 917  гривен за рахунок   залишку  загального  фонду  станом  

на  01.01.2023 року. 
          

2.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 3 220 017 

грн.   

 
2.1.1.  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                 -     308 700  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 39 900 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 39 900 грн. 

 (передплата,  канц.товари) 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                        – 268 800  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 268 800 грн. 

( медичні  послуги, розробка  стратегії  розвитку ОТГ) 

 

 2.1.2.      ТПКВКМБ  0213242  «Інші заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  

соціального   забезпечення»     

( видатки  по  програмі  «УБД» )                                                   – 1  000 0000 грн. 

у  тому числі: 

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

 

 2.1.3.   ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» 

( видатки  по  програмі  «Добробут»)                                       – 1181 417 грн. 

                                                                                                        

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                                 1181 417  грн.    

    Премія за  підсумками  року 

     КП  «Горянин»    53 чол.* 12 423.                                                658 419 грн. 

    Медики 15 чол. *12 423                                                                 186 345 грн.             

    Працівники  пошти    11 чол.* 12423                                          136 653 грн. 

    Добробут  різні  виплати  (ювіляри, народження тощо)       200 000 грн.                                                                        

2.1.4.  ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  

                                                                                                       -170 800 грн.       

у  тому числі: 

   - КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                                           170 800  грн.      

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 170 800 грн. 

 

2.1.5.  ТПКВКМБ    0218130   «Місцева  пожежна  охорона»                                                                          

                                                                                                             – 15 300 грн.                                                                               

у  тому числі: 



- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 15 300  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                  – 15 300 грн. 

( ліхтарі, знаряддя госп.товари) 

 

 2.1.6.  ТПКВКМБ    0218210   «Муніципальні  формування  з  охорони  

громадського  порядку»                                                                  – 49 000 грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                            – 49 000  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 49 000 грн. 

(мийка автомобіля) 

 

2.1.7.  ТПКВКМБ 0218240  «Заходи  та  роботи  з  територіальної  оборони»                                                                                                                  

                                                                                                  –  494 800  грн.     

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 494 800 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 494 800 грн. 

( куртки) 

 

 

2.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                – 1 312 510 грн. 
 

2.2.1.  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                             –  33 717  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    –    32 477 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 32 477 грн. 

 (БФП) 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                          –   1 240  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 1 240 грн. 

(мийка автомобіля) 

 

2.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                     –   965 696 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    –    962 796 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 962 796 грн. 

 (Стільці, лавки, посуд) 

- КЕКВ 2282                                                                                         –   2 900  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 

 



2.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти»                                           - 28 229  грн. 

 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    –    26 229 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 26 229 грн. 

 (БФП , аптечки) 

- КЕКВ 2282                                                                                         –   2 000  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 

 

2.2.4.  ТПКВКМБ  0611151 «Забезпечення  діяльності  інклюзивно-

ресурсних  центрів  за  рахунок місцевого  бюджету»                  36 900 грн.                                   

                                                                                                                 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    –    34 900 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 34 900 грн. 

 (Стільці, стіл) 

- КЕКВ 2282                                                                                            –   2 000  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 

 

2.2.5.    ТПКВКМБ  0614082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва»                                                              

                                                                                                                –  247 968 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    –    247 968 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 247 968 грн. 

 (новорічні  подарунки) 

 

2.3.  ТПКВКМБ 0810000  ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ                                                                   229 800  грн.   

 
2.3.1.  ТПКВКМБ 0813032  «Надання  пільг окреим  категоріям громадян 

оплати  послуг  зв’язку»                                                                                                       

                                                                                                                  25 000  грн. 

- КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                                     25 000 грн.               

 
 2.3.2.  ТПКВКМБ 0813033  «Компенсаційні витрати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»                                                                                                       

                                                                                                                  92 700  грн. 

 

- КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                                     92 700 грн.               

 

2.3.3.  ТПКВКМБ 0813104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  

місцем  проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у 

зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю»          52 100  грн.      

у  тому числі: 



- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання   –  1150 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     –  1150 грн. 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                          – 50 950  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 50 950 грн. 

                                                                                          

2.3.3.  ТПКВКМБ 0813160  «Надання  соціальних  гаранті   фізичним  

особам,  які надають соціальні  послуги громадянам похилого  віку,  особам 

з  інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,  які не  здатні до  

самообслуговування і  потребують  сторонньої допомоги»       

                                                                                                              - 60 000 грн.   

 

 - КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                                -  60 000  грн.        

                                                                                   

2.4 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                           –  4 027 510 грн.  

 
2.4.1.  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                        –  75 833  грн.                   

                                                                                     

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання    – 7 779 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                      – 7 779 грн. 

 (печатки штампи,  госп.товари) 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                           – 68 054  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 68 054 грн. 

(послуги кошториснмка,консультац.послуги) 

 

2.4.2.  ТПКВКМБ 1516020  «Забезпечення  функціонування  підприємств, 

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

житлово-комунальні  послуги»                                                     –  271 815 грн. 

 

    у  тому числі: 

-КЕКВ 2610 (субсидії  та поточні  трансферти  підприємствам) 

                                                                                                           271 815 грн. 

 

2.4.3  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                                           –3 679 862  грн.                   

у  тому числі: 

у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 3 650 000 грн. 

 Придбання  матеріалів  благоустрій ДНЗ «Берізка»                    – 3 650 000 грн. 

 

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)                       – 29 862  грн. 



Послуги  здійснення  екологічної  оцінки «Схеми  санітарного  очищення 

населених  пунктів»                                                                           – 29 862 грн.  

 

 

2.5. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ           126 080  грн.   

 
2.5.1.  ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету »                                                                                          126 080  грн.     

     у  тому числі:             

-КЕКВ  2620 «Поточні трансферти органам державного управління                                

інших рівнів"                                                                                      126 080 грн.  

Бензин А-95                                                                                       – 106 080грн. 

ТО                                                                                                      – 10 000 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

8 087 281 гривен   за рахунок   залишку  спеціального  станом  на  

01.01.2023 року в т.ч. по бюджету розвитку на суму  8 087 281 гривен          
 

1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 53 400 грн.   
 

1.1.1.  ТПКВКМБ 0218110  «Заходи  із  запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій  та  наслідків  стихійного  лиха»   –  53 400 грн. 

 

у  тому числі: 

 КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                              – 53 400 грн. 

Придбання  кондиціонеру  «пункт незламності» Мартусівка 

 

1.2  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  

РОЗВИТКУ                                                                  – 2 980 080 грн. 
 

1.2.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                    –   2 745 924 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                              – 2 745 924 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 2 745 924 грн. 

 (меблі, інтерактивна  панелі, овочерізка електрична) 

 

1.2.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  

закладами загальної  середньої освіти»                                      –  109 800  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


 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                                 – 109 800 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 109 800 грн. 

 (ноутбуки) 

 

1.2.3  ТПКВКМБ  0611151 «Забезпечення  діяльності  інклюзивно-

ресурсних  центрів  за  рахунок місцевого  бюджету»                                                         

                                                                                                                  124 356 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 

                                                                                                                 – 124 356 грн. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 124 356 грн. 

 (ноутбуки) 

 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  

БУДІВНИЦТВА                                                       – 5 053 801 грн.  

 
1.3.1.  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері 

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

громадах»                                                                                           –  104 129  грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                      – 104 129 грн. 

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                     – 54 129 грн. 

Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Гора  

договір 2021        

Капітальний ремонт  (будівлі  сільської  ради  с.Ревне)  

договір 2021 (коригування  проекту)                                                  –  50 000 грн.   

 

  1.3.2.   ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                                    –  3 670 902 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                 – 3 670 902 грн. 

Капітальний ремонт  ДНЗ  с.Гора    

 договір 2022                                                                                          – 911 797 грн.  

Капітальний ремонт  ДНЗ  с.Гора    (тех..нагляд)  

договір 2022                                                                                             –  3 100  грн.  

Капітальний ремонт  ДНЗ  с.Гора    (автор. нагляд)  

договір 2022                                                                                     –  24 997 грн.   

Капітальний ремонт  ДНЗ  с.Гора  системи  вентиляції           – 480 000 грн.  

Капітальний ремонт  ДНЗ  с.Гора пожежної сигналізації              – 350 000 грн.  

Капітальний ремонт  укриття  в підвальному приміщені 



ДНЗ «Барвінок»  с. Ревне                                                                   – 1 817 713 грн. 

Капітальний ремонт  укриття  в підвальному приміщені 

ДНЗ «Барвінок»  с. Ревне  (технічний нагляд)                                – 65 045 грн.  

Капітальний ремонт  укриття  в підвальному приміщені 

ДНЗ «Барвінок»  с. Ревне (авторський нагляд)                            – 18 250 грн.                                                                   

                                                                 

1.3.3.  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  

населенню»                                                                                          –  75 767 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                    – 75 767 грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 75 767 грн. 

Капітальний ремонт амбулаторії  

договір 2021      

     

1.3.4.  ТПКВКМБ 1512112   «Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»            – 302 978 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                    – 302 978 грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 299 278 грн. 

Капітальний  ремонт ФАПу с.Мартусівка  

Капітальний  ремонт (тех. Нагляд)  ФАПу с.Мартусівка             – 3 700 грн. 

 

1.3.5.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  

культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів» – 534 620 

грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів                    – 534 620 грн. 

Капітальний  ремонт системи опалення Ревненського 

Будинку  культури                                                                                 – 527 500 грн. 

Капітальний  ремонт системи опалення Ревненського 

Будинку  культури (технічний  нагляд)                                               – 7 120 грн. 

            

1.3.5.   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної 

власності»                                                                                        –  365 405 грн. 

у  тому числі: 

- КЕКВ 3122  Капітальне будівництво інших об’єктів           – 18 178  грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 18 178 грн. 

Будівництво пожежного посту (авторський нагляд)                  

- КЕКВ 3142  Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 347 227 грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023                   – 294 227 грн. 

Реконструкція системи газопостачання котельні ДНЗ «Берізка»                                                    

Виготовлення ПКД реконструкції вузла  обліку газу притулку  

для  постраждалих                                                                                  – 53 000 грн. 

     

       Начальник  фінансового відділу                                 Лілія БАРКОВА       


	-КЕКВ  2620 «Поточні трансферти органам державного управління                                інших рівнів"                                                                                      126 080 грн.

