
Пропозиції 

 

до рішення Великодимерської селищної ради від 29 квітня 2022 року 

«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, 6, 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 

 

Зменшити доходну частину бюджету на 225 715,0 грн: 

1.Відповідно до розпорядження  Київської обласної військової адміністрації «Про 

внесення змін до обласного бюджету  Київської області  на 2022 рік» від 16.02.2022 року 

№217-09-VIII  здійснити зміни до розпису асигнувань загального фонду бюджету, а саме 

зменшити на суму 225 715,0 грн: 

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» зменшити доходну частину бюджету на  30 510,0 грн; 

1.2. по коду 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» зменшити доходну частину бюджету на  

195 205,0 грн; 

 

2.Здійснити коригування доходної частини бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади: 

2.1 по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» зменшити 

доходну частину бюджету в травні на 26 000,0 грн збільшити в грудні; 

2.2 по коду 18010300 «Земельний податок з юридичних осіб» зменшити доходну частину 

бюджету в травні на 17 000,0 грн збільшити в грудні; 

2.3 по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» зменшити доходну частину 

бюджету в травні на 100 000,0 грн збільшити в грудні; 

2.4 по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» зменшити доходну частину 

бюджету в травні на 500 000,0 грн збільшити в грудні; 

2.5 по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» » зменшити доходну частину 

бюджету в травні на 200 000,0 грн збільшити в грудні; 

 

 

ВИДАТКИ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на 7 050 685,0 грн: 

 

1.Відповідно до розпорядження  Київської обласної військової адміністрації «Про 

внесення змін до обласного бюджету  Київської області  на 2022 рік» від 16.02.2022 року 

№217-09-VIII  здійснити зміни до розпису асигнувань загального фонду бюджету, а саме 

зменшити на суму 225 715,0 грн: 
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по управлінню освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради: 

 КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції" зменшити заробітну плату з нарахуванням на суму 195 205,0 грн; 

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

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами " 

зменшити заробітну плату з нарахуванням на суму 30 510,0 грн 

 

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

станом на 01.01.2022 року збільшити видаткову частину  загального  фонду  селищного 

бюджету на суму 4 003 400,0 грн: 

по управлінню соціального захисту населення Великодимерської селищної ради: 

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

збільшити планові призначення по інших виплатах населенню на суму 4 003 400,0 грн.  

 

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

по виконавчому комітету Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

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

поточних видатках  на суму 400 00,00 грн; 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

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

субсидіях та поточних трансфертах підприємств суму 2 100 000,00 грн. 

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» зменшити по поточних видатках 

на суму 448 158,20 грн (проведення інвентаризації землі). 

КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» зменшити 

планові призначення по поточних видатках на суму 200 000,00 грн. (КЗ МЦБ) 

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

призначення по заробітній платі з нарахуванням 183 000,0 грн, поточних видатках на суму 40 

000,00 грн. (КЗ МЦБ) 

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

призначення по поточних видатках на суму 24 751,00 грн. 

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

зменшити планові призначення по поточним видаткам 25 000,0 грн. 

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити по поточним видаткам на 

суму 2 000 000,00 грн. 

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

КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)» зменшити планові призначення по субсидіях та поточних 

трансфертах підприємств суму 900 000,00 грн. 

КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити планові 

призначення по субсидіях та поточних трансфертах підприємств суму 250 000,00 грн. 

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

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» зменшити планові  призначення  по субсидіях 

та поточних трансфертах підприємств на суму 260 000,0 грн.   

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити планові  призначення  по 

збільшити по енергоносіях  на суму 360 000,0 грн, по поточних видатках на суму 60 000,00 

грн, по медикаментах – 5 000,0грн, по харчування – 250 000,0грн. 
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КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» зменшити   планові   призначення   по   збільшити по енергоносіях  на суму 420 700,0 

грн, , по медикаментах – 5 000,0 грн, по харчуванню – 800 000,0 грн. 

по управлінню соціального захисту населення Великодимерської селищної ради: 

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

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

заробітній платі з нарахуванням  на суму 480 000,00 грн, зменшити планові призначення по 

поточним видаткам на суму 100 000,00 грн. 

КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

зменшити планові призначення по заробітній платі з нарахуванням суму 360 000,00 грн. 

КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті» зменшити планові призначення по заробітній платі з 

нарахуванням на суму 250 000,00 грн. 

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

збільшити планові призначення по інших виплатах населенню на суму 10 623 600,0 

грн.збільшити планові призначення по субсидіях та поточних трансфертах підприємств суму 

978 977,20 грн. 

по управлінню фінансів Великодимерської селищної ради: 

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

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

заробітній платі з нарахуванням  на суму 366 00,00 грн; 

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» зменшити планові призначення 

по субсидіях та інших поточних трансфертах на суму 1 314 968,00 грн. (зменшити 

субвенцію: Калитянська ТГ на суму 200 000,0 грн дитячий будинок Надія; Калинівська ТГ на 

суму 1 000 000,0 грн КЗ ДШМ; Баришівська ТГ на суму 114 968,0грн ) 

  

4.Збільшити видаткову частину загального фонду, за рахунок перерозподілу коштів з 

спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду на 3 273 000,0 грн: 

по управлінню соціального захисту населення Великодимерської селищної ради: 

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

збільшити планові призначення по інших виплатах населенню на суму 3 273 000,0 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету на 3 273 000грн: 

 

1.Зменшити видаткову частину спеціального фонду (бюджет розвитку) селищного 

бюджету та направити до загального фонду бюджету в сумі 3 273 000,0 грн: 

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

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» зменшити планові  призначення  по капітальним видаткам на суму 448 000,0 грн, по 

наступним об’єктам: 

-Капітальний ремонт покрівлі Великодимерського ліцею Броварського району Київської 

області по вул.Заліська, 3 в смт.Велика Димерка  - 400 000,0 грн, 

- проектно-кошторисна документація: капітальний ремонт харчоблокув  КОМУНАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ "РУСАНІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРНЬОЇ ОСВІТИ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "- 48 000,0грн. 

- КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» зменшити 

планові  призначення  по капітальним видаткам на суму 1 700 000,0 грн, по об’єкту: 

капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою бул. Незалежності, 39 м. 

Бровари, Київської області. 
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КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити планові призначення по капітальним 

видаткам по обєкту: капітальний ремонт внутрішніх приміщень з оздобленням будинку 

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

245 000,00 грн. 

 

по виконавчому комітету Великодимерської селищної ради: 

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити по капітальним видаткам 

на суму 480 000,00 грн, по об’єктам: 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході по вул. Заліська в смт 

Велика Димерка  (вхід до Великодимерського ліцею) на суму 60 000,0 грн., 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході  по вул. Соборна в смт 

Велика Димерка  (зупинка "Лікарня") на суму 60 000,0 грн, 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході  по вул. Соборна в смт 

Велика Димерка  (зупинка "Центр") на суму 60 000,0грн, 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході  по вул. Заліська в смт 

Велика Димерка  (зупинка "Школа" ) на суму 60 000,0грн, 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході по вул. Бобрицька в смт 

Велика Димерка  (зупинка "Селищна рада") на суму 60 000,0грн, 

- Влаштування  автономного світлофора на пішохідному переході  по вул. Бобрицка  в смт 

Велика Димерка  (перетин вулиці Поштова ) на суму 60 000,0грн, 

- Влаштування безпечного пішохідного переходу по вул. Броварська  в смт Велика Димерка  

( зупинка кафе "Барвінок") на суму 60 000,0грн, 

- Влаштування безпечного пішохідного переходу по вул. Бобрицка  в смт Велика Димерка  

(перетин вулиці Гоголівська, Заліська ) на суму 60 000,0грн. 

КПКВКМБ 0617330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» зменшити по 

капітальним видаткам, а саме зняти з об’єктів:  

-Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд продуктивністю 400 м3 на 

добу в с. Шевченкове Броварського району Київської області – 200 000,0 грн., 

-Реконструкція  очисних споруд господарсько-побутової каналізації с.Гоголів  Броварського 

району Київської області - 200 000,0 грн. 

 

 

   Секретар ради                                                                         Антоніна СИДОРЕНКО 


