
Пропозиції 

 

     до рішення Великодимерської селищної ради від 10.02.2022 

«Про внесення змін до рішення сесії Великодимерської селищної 

ради від 23 грудня 2021 року № 714 ХХІ-VІІІ «Про бюджет Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 7 

 

Відповідно до законів України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частина 5 статті 23, стаття 78, Бюджетного кодексу 

України» виконком Великодимерської селищної ради пропонує: 

 

 

ДОХОДИ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Збільшити доходну частину бюджету на 59 830,0 грн: 

 

1. Відповідно до наказу департаменту фінансів № 05 від 02 лютого 2022 року «Про 

перерозподіл видатків»: 

1.1 по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» збільшити доходну частину бюджету на  59 830,0 грн. 

 

ВИДАТКИ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на 139 442,06 грн: 

 

1.Відповідно до наказу департаменту фінансів № 05 від 02 лютого 2022 року «Про 

перерозподіл видатків»: 

по управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради: 

 КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" 

збільшити заробітну плату з нарахуванням на суму 59 830,0 грн. 

 

2. За рахунок вільного залишку загального фонду селищного бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету), що утворився 

станом на 01.01.2022 року збільшити видаткову частину загального фонду селищного 

бюджету на суму 79 612,06 грн: 

КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими» збільшити планові  призначення  по  заробітній платі з нарахуванням  на  суму 

79 612,06 грн 

 

3. Здійснити перерозподіл коштів в межах загального обсягу бюджетних призначень: 

по виконавчому комітету Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшити планові призначення по 

субсидіях та поточних трансфертах підприємств суму 200 000,00 грн; 
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КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» збільшити 

планові призначення по заробітній платі на суму 687 400,0 грн, зменшити планові 

призначення по поточних видатках на суму 200 000,00 грн; 

КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» зменшити планові 

призначення по поточних видатках на суму 687 400,00 грн;  

КПКВКМБ 0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» 

зменшити планові призначення по поточним видаткам 175 000,0 грн; 

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» зменшити по дослідження і 

розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на суму 2 000 000,0 

грн (проведення інвентаризації землі); 

 по управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської 

селищної ради: 
КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» зменшити планові призначення по заробітній платі з нарахуванням на суму 2 342 

500,0 грн, збільшити по енергоносіях  на суму 349 000,0 грн, збільшити по поточних 

видатках на суму 1 627 200,00 грн; 

КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» збільшити планові призначення по заробітній платі з 

нарахуванням  на суму 175 000,00 грн; 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшити планові  призначення  по 

заробітна плата з нарахуванням на суму 427 000,0 грн, енергоносіям  на  суму 305 900,00 грн, 

поточні видатки 633 700,0грн; 

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити 

планові  призначення по заробітній платі з нарахуванням на суму 448 300,00 грн, поточні 

видатки 1 400,0грн; 

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити 

планові  призначення  по поточним видаткам на суму 150 000,0 грн; 

по управлінню соціального захисту населення Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

зменшити планові призначення по інших виплатах населенню на суму 150 000,0 грн;  

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» збільшити планові призначення по 

заробітній платі з нарахуванням  на суму 100 000,00 грн, збільшити планові призначення по 

поточним видаткам на суму 50 000,00 грн; 

КПКВКМБ 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» зменшити планові 

призначення по субсидіях та поточних трансфертах підприємств суму 200 000,00 грн, 

збільшити  інші виплати населенню 200 000,0грн. 

по управлінню фінансів Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування»  по поточних трансфертах збільшити планові призначення на суму 

400 000,0грн(субвенція Броварській міській раді на утримання  КНП «Броварська 

багатопрофільна клінічна лікарня»); 

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» зменшити планові призначення по 

заробітній платі на суму 40 000,00 грн, збільшити планові призначення по  нарахуванням на 

заробітнуплату  на суму 50 000,00 грн 

 

4. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 

(зі змінами), привести у відповідність КПК та здійснити зміни в річному розписі та 

кошторисі бюджету. Привести у відповідність касові видатки та врахувати ці зміни у 

звітності за лютий місяць 2022 року. 
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по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» зменшити планові призначення по заробітній платі з нарахуванням на суму 24 332 

161,0 грн, збільшити по енергоносіях  на суму 6 691 450,0 грн, збільшити по поточних 

видатках на суму 314 743,00 грн, по відрядженнях 3 000,0грн, по медикаментах – 

22 250,0грн, по харчування – 6 334 500,0грн, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм – 18 500,0грн. 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшити планові призначення по 

заробітній платі з нарахуванням на суму 24 332 161,0 грн, збільшити по енергоносіях  на 

суму 6 691 450,0 грн, збільшити по поточних видатках на суму 314 743,00 грн, по 

відрядженнях 3 000,0грн, по медикаментах – 22 250,0грн, по харчування – 6 334 500,0грн, 

окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм – 18 500,0грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету на 3 767 490,98 

грн: 

 

1. За рахунок вільного залишку освітньої субвенції загального фонду селищного 

бюджету, що утворився станом на 01.01.2022 збільшити видаткову частину 

спеціального фонду (бюджету розвитку)  селищного бюджету на суму 1 533 700,0 грн: 

по управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» збільшити по капітальним видаткам, а саме направити на об’єкт:. "Капітальний 

ремонт туалетних приміщень Комунального закладу "Великодимерський ліцей" Броваського 

району Київської області корпус №1 за адресою: вул.Заліська, 3, смт.Велика Димерка 

Броваського району Київської області" – 1 533 700,0 грн. 

 

2. За рахунок вільного залишку загального фонду селищного бюджету, що утворився 

станом на 01.01.2022 року збільшити видаткову частину спеціального  фонду  (бюджету 

розвитку) селищного бюджету на суму 1 141 700,00 грн: 

по управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» збільшити планові  призначення  по капітальним видаткам на суму 197 700,0 грн, 

відповідно до програми «Розвитку та функціонування системи освіти Великодимерської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки», по наступним об’єктам: 

- проектно-кошторисна документація капітального ремонту частини фасаду в 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "РУСАНІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРНЬОЇ ОСВІТИ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ " ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, за адресою: Київська область, Броварський район, село 

Русанів, вулиця Київська, 105  - 49 900,0грн, 

- проектно-кошторисна документація "Капітальний ремонт актової зали комунального 

закладу "Великодимерський ліцей" Броваського району Київської області корпус №1 

за адресою: вул.Заліська, 3, смт.Велика Димерка Броваського району Київської 

області» - 49 900,0грн, 

- проектно-кошторисна документація: капітальний ремонт харчоблоку в  

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "РУСАНІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРНЬОЇ ОСВІТИ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ " ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, за адресою: Київська область, Броварський район, село 

Русанів, вулиця Київська, 105  - 48 000,0грн 



 4 

- проектно-кошторисна документація "Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Комунального закладу "Великодимерський ліцей" Броваського району Київської 

області корпус №1 за адресою: вул.Заліська, 3, смт.Велика Димерка Броваського 

району Київської області " – 49 900,0 грн. 

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшити планові  призначення  по 

капітальним видаткам на суму 245 000,0 грн, відповідно до програми «Розвитку та 

функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 2022 - 2024 

роки», по об’єкту: капітальний ремонт внутрішніх приміщень з оздобленням будинку 

культури за адресою: Київська обл., Броварський район, с.Рудня, вул. Шкільна, 22-А. 

КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збільшити планові  призначення  по 

капітальним видаткам на суму 199 000,0 грн. 

по виконавчому комітету Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити по капітальним видаткам 

на суму 500 000,00 грн. 

Відповідно до програми «Розвиток, ремонт та утримання обєктів житлово-комунального 

господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської 

територіальної громади  на 2019-2023 роки» збільшити призначення  по об’єкту: 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини ділянки  дороги загального 

користування  по вул. Шевченка (від вул.Паркова до вул. Промислова)  в смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги по вул. Чапаєва смт 

Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

-  Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Механізаторів 

в смт Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Покровська в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Євтушенка в смт.Велика Димерка 

Броварського району Київської області  (коригування)  на суму 50 000,0 грн, 

-Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Лесі Українки в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Пирогова в смт 

Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

-Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Калинова в смт 

Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

-Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Морозова в смт 

Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн, 

-Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги  по вул. Михайлівська в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 50 000,0 грн. 

 

3. За рахунок вільного залишку спеціального фонду селищного бюджету, що утворився 

станом на 01.01.2022 (надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) збільшити видаткову 

частину селищного бюджету на суму 1 092 090,98 грн: 

по виконавчому комітету Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшити по поточним видаткам 

на суму 1 092 090,98 грн (проведення інвентаризації землі). 

 

 

Селищний голова                                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ 


