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Іллінці

23 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Іллінецької міської територіальної
громади
на
2021
рік
(02503000000)
Відповідно до ст. 23, ст. 78 Бюджетного Кодексу України, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись п. 23 ст.
26, ч. 4 ст. 47 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про
місцеве самоврядування в Україні” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня
2020 року № 64 «Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на
2021 рік (02503000000)» такі зміни:
1.1. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в
загальній сумі 52061,74 грн, в тому числі: КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»
в сумі 35432,74 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 11616,0 грн ,
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі
4065,0 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 405,0 грн, КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» в сумі 552,0 грн та відповідно
Збільшити видатки по загальному фонду за:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в
загальній сумі 37005,74 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 24547,0 грн для придбання господарських
товарів, принтера та проведення передплати за періодичні видання на 2022 рік,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 12458,74 грн для
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оплати послуг ТОВ «ІТ Щит», ремонту обладнання системи відеонагляду,
виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна;
КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 11000,0 грн для
оплати членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад;
КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій 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» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 4065,0 грн для виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
1.2. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі
12000,0 грн та відповідно
Збільшити видатки по загальному фонду за:
КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в
загальній сумі 12000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 5600,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 6400,0 грн для відзначення кращих працівників галузей
до професійних свят;
1.3. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі
3267,0 грн ;
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» в сумі 7000,0 грн;
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 24000,0 грн;
- КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» в загальній сумі 21549,0 грн, в
тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 5534,0 грн, КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 1218,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 34,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 603,0 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі
2250,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 11910,0 грн;
- КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю» в загальній сумі 15407,08 грн, в тому числі:
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КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 981,69 грн, КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 14425,39 грн;
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в
загальній сумі 66789,47 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
54743,96 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12045,51 грн;
- КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві) селах, селищах, територіальних громадах» КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 27440,0 грн;
- КПКВК 2717130 «Забезпечення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2826,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3500,0 грн;
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в загальній сумі
164778,55 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 133251,55
грн, 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 31527,0 грн;
1.4. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в загальній
сумі 67641,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 31500,0
грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1200,0 грн, КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 560,0 грн, КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 1774,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» в сумі 32247,0 грн, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг» в сумі 360,0 грн;
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в загальній сумі
07874,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 37383,0
грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 39491,0 грн, КЕКВ 2275
«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 31000,0
грн;
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» в загальній сумі 21495,0 грн, в тому числі: КЕКВ
2230 «Продукти харчування» в сумі 4800,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» в сумі 16695,0 грн;
- КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в загальній сумі
7868,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
6950,0 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 342,0 грн, КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» в сумі 576,0 грн;
- КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» в загальній сумі 87420,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна
3

плата» в сумі 79000,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
6500,0 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1200,0 грн, КЕКВ
2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі
720,0 грн;
- КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного
розвитку педагогічних працівників» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних послуг» в сумі 360,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в загальній сумі 37973,0
грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 9960,0 грн, КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження» в сумі 9000,0 грн, КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 18407 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі
606,0 грн;
- КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» в загальній сумі
13395,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 9000,0 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 3400,0 грн,
КЕКВ 2800 «Інші видатки» в сумі 995,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в загальній сумі
294578,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 79000,0 грн,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 168535,0 грн, КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 800,0 грн на придбання
тенів для ДНЗ, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 29800,0 грн, КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 8393,0 грн для оплати за
промивку теплообмінника котла ДНЗ «Дубок», заміна вузла обміну газу в
ДНЗ «Струмочок», КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в
сумі 8050,0 грн;
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» в загальній сумі 23761,0 грн, в тому числі: КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3000,0 грн для
придбання бензопили для Іллінецького навчального-виховного комплексу
«ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 20761,0 грн для оплати за ремонт автобусів та заміну
вузла обліку газу в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3, а також дослідження
параметрів мікроклімату в закладах освіти;
- КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в загальній сумі
600,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 600,0 грн;
- КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» в загальній сумі 21867,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 16600,0 грн для придбання
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принтерів
(сканерів) для господарської групи, КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 5267,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в загальній сумі 3220,0 грн,
в тому числі: КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 960,0 грн,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2260,0 грн для оплати
за автопослуги КП «Добробут»;
1.5. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в
загальній сумі 15180,0 грн, втому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
10640,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 2340,0 грн,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 200,0 грн,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1000,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 1000,0 грн;
- КПКВК 0820160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в
загальній сумі 6390,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
5240,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1150,0 грн;
- КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» кошти в сумі
1262,0 грн;
- КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 13600,0
грн;
- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» в загальній сумі КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 8527,0 грн, КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» в сумі 3726,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2200,0 грн
для оплати господарських та канцелярських товарів;
КПКВК 0820160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в
загальній сумі 6390,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 736,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних) в сумі 5654,0 грн;
- КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 13600,0 грн для проведення нарахування ЄСВ на лікарняні листи;
5

- КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій 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» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 26495,00
гривень;
1.6. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві) селах, селищах, територіальних громадах» КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 4800,0 грн;
- КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
в загальній сумі 85133,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
33300,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 19860,0 грн,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3882,0 грн,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2447,0 грн, КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 449,0 грн, КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 25195,0 грн;
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в загальній сумі
24539,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10400,0 грн,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5974,0 грн,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 419,0 грн,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 7746,0 грн;
- КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в
загальній сумі 7781,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 2960,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 2616,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в
сумі 400,0 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1805,0 грн;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в загальній сумі
52424,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 13820,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в
сумі 679,0 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 37925,0 грн;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 4364,0 грн, та
відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 10400,0 грн для виплати лікарняних
листів в зв’язку з вагітністю та пологами;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в загальній сумі
47320,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 32100,0 грн,
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 15220,0 грн;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури» в загальній сумі 8800,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна
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плата» в сумі 1200,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
7600,0 грн;
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 112521,0 грн на капітальний
ремонт приміщення Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки ;
1.6. Зменшити видатки зального фонду за:
- КПКВК 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 293622,80 грн та відповідно:
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 293622,80 грн для фінансової підтримки КП
«Іллінціводоканал»;
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду за
- КПКВК 1218312 «Утилізація відходів» КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 137741,0 грн та
відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
137741,0 грн як співфінансування КП «Добробут» на придбання утилізатора
термічного УТ750Д для спалення муніципальних відходів, що не підлягають
переробці на території сміттєсортувального комплексу КП «Добробут»
Іллінецької міської ради.
2. Кошти, які спрямовані по КПКВК 0812111 «Первинна медична
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 15
квітня 2021 року № 245 «Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської
територіальної громади на 2021 рік (02503000000)» на співфінансування
придбання телемедичного обладнання в сумі 990,0 грн для Бабинської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Пирогова, 30, с.
Бабин Іллінецького району, на співфінансування придбання службового
автотранспорту для медичного працівника в сумі 50000,0 грн для Бабинської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Пирогова, 30, с.
Бабин Іллінецького району як економію коштів переспрямувати на проведення
капітального ремонту Бабинської амбулаторії загальної практики сімейної
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медицини КНП ЦПМСД Іллінецької районної ради по вул. Пирогова, 30 с.
Бабин Іллінецького району в сумі 1200,0 грн.
3. Затвердити рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради:
- «Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної
громади на 2021 рік» від 02.12.2021 № 341 - «а».
4. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 112521,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
5. Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на суму 112521,0 грн,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
6.Додаток 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради (Івашківська Т.М.)
внести зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади (Вітковська Ж.Г.).

Міський голова

Володимир ЯЩУК
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