
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  2 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 грудня 2020          Мукачево     №33 

 
        

Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік Доробратівської 
сільської ради від 17.12.2019 року № 518 «Про сільський бюджет 
Доробратівської сільської  ради на 2020 рік» (зі змінами внесеними  
рішеннями сесій №575 від 05.02.2020 року, №631 від 06.04.2020 року, №665 
від 12.06.2020 року, №687 від 15.09.2020 року). 
         

Враховуючи потребу у  проведенні  поточних  видатків,  відповідно ст. 
23,78  Бюджетного Кодексу України  керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 
від  02.12.2020 р.), міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити зміни до Додатку 1 «Зміни до розподілу видатків сільського 
бюджету на 2020 рік» рішення сільської ради «Про сільський бюджет 
Доробратівської сільської ради на 2020 рік » згідно додатка 1 до цього 
рішення. 
2. Затвердити зміни до Додатку 2 «Розподіл видаткі в сільського бюджету 
на 2020 рік» згідно додатка 2 до цього рішення. 
3. Головному бухгалтеру сільської ради Попович О.О. внести зміни до 
річного та  помісячного розпису загального  фонду сільського бюджету на 
2020 рік. 
4. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 

 
 

 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Пояснююча записка до проекту рішення № ____  від ___________2020 року 
____ сесії _____ скликання Доробратівської сільської ради 

 
        У  відповідності до 2п.26 п.23 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись 2п..14-1,22,23,78 -7,92 Бюджетного Кодексу України, враховуючи потребу у 
проведенні поточних видатків : 

1.Внести зміни в кошторисні призначення по КПК 0116030  Організація 
благоустрою населених пунктів за рахунок перерозподілу коштів: 

1.1.зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2273Оплата електроенергії  на суму 
10000 грн. в т. ч помісячно: з вересня місяця -1700 грн., з жовтня -1800 грн., з листопада -
4700 грн., грудня поточного  року -1800 грн. поточного року; 

1.2.   зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) на суму 4000 грн., в т. ч. помісячно : з червня поточного року -4000 грн. 

2. Внести зміни в кошторисні призначення  по КПК 0117130 Здійснення заходів із 
землеустрою за рахунок перерозподілу коштів: 

2.1. зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) на суму 26000 грн., в т.ч. помісячно: з травня поточного року -26000 грн. 

3.Внести зміни в кошторисні призначення по КПК0117461 Утримання та 
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету за рахунок перерозподілу коштів: 

3.1. зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2111 Заробітна плата на суму 6600 
грн., в т.ч. помісячно: з січня -1850 грн., лютого поточного року -4750 грн.; 

3.2.зменшити бюджетні асигнування по КЕКВ 2120  Нарахування на оплату праці 
на суму 1400 грн., в т.ч. помісячно: з січня -420 грн., лютого місяця поточного року –1050 
грн.; 

3.3.збільшити бюджетні асигнування в грудні поточного року по КЕКВ 2210 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 17000 грн. для придбання 
протиожеледної суміші; 

3.4. збільшити бюджетні асигнування в грудні поточного року по КЕКВ 2240 
оплата послуг (крім комунальних) на суму 28000 грн. на очистку доріг комунальної 
власності сіл Доробратово та Горбок. 

3. Збільшити кошторисні призначення на грудень поточного року  по КПК 0110150  
КПК 0110150  Організаційне, інформаційно –аналагічне  та матеріально – технічне 
забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради( у разі її 
створення), міської, селищної,сільської рад на суму 3000грн. в т.ч. по 

  КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  на суму 2000 грн.  
  КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 1000 грн. 

 Додатки 1,2 є не від»ємною частиною до проекту Рішення  №_____ від _____2020 
року. 



 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків сільського бюджету на 2020 рік 

грн. 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування 
головного 

розпорядника 
коштів 

місцевого 
бюджету / 

відповідального 
виконавця, 

найменування 
бюджетної 
програми 
згідно з 

Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

усього видатки 
споживання 

з них видатки 
розвитку 

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

видатки 
споживання 

з них видатки 
розвитку оплата 

праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   Доробратівська 
сільська рада 

            

0110150   0150 0111   Організаційне, 
інформаційно – 
аналітичне та 
матеріально 

технічне 
забезпечення 

діяльності 

3000 3000          3000 

Додаток 1  
до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання  
Мукачівської міської ради «Про внесення змін до сільського  
бюджету на 2020 рік Доробратівської сільської ради  
від 17.12.2019 року № 518 «Про сільський бюджет 
Доробратівської  сільської  ради на 2020 рік» (зі змінами) 
  від  03.12.2020 року №33 



сільської ради 
та їх 

виконавчих 
комітетів 

0116030 6030 0620 Організація 
благоустрою 
населених 
пунктів 

-
14000 

-14000  -10000        -
14000 

0117461 7461 0456 Утримання та 
розвиток 
автомобільних 
доріг та 
дорожньої 
інфраструктури 
за рахунок 
коштів 
місцевого 
бюджету 

37000 37000 -6600         37000 

117130 7130 0421 Здійснення 
заходів із 
землеустрою 

-
26000 

 

-26000          -
26000 

Х Х Х УСЬОГО 0 0 -6600 -10000        0 

 

Секретар   міської     ради          Я.Чубирко 

 

 

 

 



 

 

 РОЗПОДІЛ видатків сільського бюджету на 2020 рік  

грн 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування 
головного 

розпорядника 
коштів 

місцевого 
бюджету / 

відповідального 
виконавця, 

найменування 
бюджетної 
програми 
згідно з 

Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

усього видатки 
споживання 

з них видатки 
розвитку 

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

видатки 
споживання 

з них видатки 
розвитку оплата 

праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   Доробратівська 
сільська рада 

            

0110150   0150 0111   Організаційне, 
інформаційно – 
аналітичне та 
матеріально 

технічне 
забезпечення 

950920 950920 669920  61000   3000   3000       950920 

Додаток 2  
до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання 
Мукачівської міської ради «Про внесення змін до сільського  
бюджету на 2020 рік Доробратівської сільської ради  
від 17.12.2019 року № 518 «Про сільський бюджет 
Доробратівської сільської  ради на 2020 рік» (зі змінами) 
  від  03.12.2020 року №33 
 



діяльності 
сільської ради 

та їх 
виконавчих 

комітетів 

0116030 6030 0620 Організація 
благоустрою 
населених 
пунктів 

199540 199540  71000        199540 

0117461 7461 0456 Утримання та 
розвиток 
автомобільних 
доріг та 
дорожньої 
інфраструктури 
за рахунок 
коштів 
місцевого 
бюджету 

200640 200640 2900   8340 8340    8340 208980 

113242 3242 1090 Інші заходи у 
сфері 
соціального 
захисту і 
соціального 
забезпечення 

10500 10500          10500 

117130 7130 0421 Здійснення 
заходів із 
землеустрою 

14000 14000          40000 

0118313 8313 0513 Ліквідація 
іншого 
забруднення 
навколишнього 
природного 
серидовища 

     1500  1500    1500 

0119770 9770 0180 Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

37000 37000          37000 

Х Х Х УСЬОГО 1412600 1412600 672820 132000   12840 8340 4500     8340 1425440 

 
Секретар   міської     ради          Я.Чубирко 
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