
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 травня 2022 року № 39/01-24/2022
смт. Перегінське

Про внесення змін 
до бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,Постановою Кабінету 
Міністрів від 01.04.2022 № 401 « Про спрямування коштів до резервного фонду державного 
бюджету» , враховуючи рішення сесії Перегінської селищної ради від 23.12.2021 року 
№ 404-18/2021 «Про бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2022 рік» , 
виконавчий комітет Перегінської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду бюджету територіальної 

громади, який склався станом на 01.01.2022 року в сумі 925000 гривень
головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров’я та соціальної політики по 
загальному фонду :
К'ПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 900000гривень
на оплату за тверде паливо особам , які мобілізовані до ЗСУ.
головному розпоряднику коштів селищній раді по загальному фонду
КПКВК. МБ 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 та їх виконавчих комітетів» 25000 гривень:
КЕКВ 2274 « Оплата природного газу » 25000 гривень
на оплату природного газу .

2. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2021 року №404-18/2021 року «Про 
їюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2022 рік», а саме :

2.1.Зменшити обсяг доходів загального фонду бюджету селищної ТГ на суму 219700 
гривень по коду доходів 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» ( на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів )..

2.2 Зменшити обсяг видатків загального фонду бюджету селищної ТГ на суму 219700 
гривень по КПКВК МБ 0611152 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції» :



головному розпоряднику коштів відділу освіти , молоді та спорту по загальному фонду 
КПКВК МБ 0611152 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за paxj 
освітньої субвенції» :
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 180082 гриї
КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» - 39618 гри;

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу вида 
бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік по головних розпорядниках кої 
головному розпоряднику коштів селищній раді по загальному фонду
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» :
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» - 250000 гриї
КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» 250000 гри
КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних ді 
юнацьких спортивних шкіл» :
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 гриї
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 50000, гри

4. Визначити обсяг доходів спеціального фонду бюджету селищної ТГ в сумі 
19350 гривень по коду доходів 25020100 «Благодійні внески , гранти та дарунки»

5. Визначити обсяг видатків спеціального фонду бюджету селищної ТГ в сумі 
19350 гривень
КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-те:> 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у : 
створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»
КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

6. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2021 року №404-18/202
«Про бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2022 рік», а саме :
1) у додаток 1 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення.
2) у додаток 3 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення.
3) у додаток 7 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення

7. Відділу фінансів селищної ради внести відповідні зміни до бюджетних при 
головних розпорядників коштів бюджету територіальної - громади за програ> 
економічною ознаками.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 
діяльності виконавчих органів ради Глинку В.Л

Ірина ЛІОКЛЯН



955500000
|код бюджету)

Додаток І
до рішення виконавчого комітету 
№39/01-24/2022 від 20.05.2022р.

Зміни до додатку №1
"Доходи місцевого бюджету на 2022 рік"

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет

1 2 4 5 6
141(000000 Офіційні трансферти -219 700,00 -219 700,00 0,00 0,00
■41000000 Від органів державного управління -219 700,00 -219 700,00 0,00 0,00

[•1050000 Субвенції з місцевих бюджетів 
іншим місцевим бюджетам -219 700,00 -219 700,00 0,00 0,00

■1051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

-219 700.00 -219 700.00 0,00 0.00

X Разом доходів -219 700,00 -219 70Д,00 0,00 0,00

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ
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Зміни до додатку №3
"Розподіл видатків місцевою бюджету на 2022 рік"

Дола ток 2
до рішення виконавчою комнсіх 
№39/01-2-1 2022 від 20.05 2022р

Код
* І>\ нкціона 

іьноі
к іаеифіка 

ції 
видатків

1 Іайменування головної о 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, 
найменування бюджетної проірами 

зі ід но з Типовою проірамною 
класифікацією видатків іа

Загальний фонд Спеціальний фон.і

Ра зомусього
видатки 

споживання

3 них

вида тки 
розвитку

усього
у тому ЧИСЛІ 

бюджеі 
розвитку

видатки
споживання

3 них

видаїки
ро ЗВИ і к\оплата прані

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплат прані
кому пальні 
нос. і\ ги і а 
енері ОІІОСІЇ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] у 16
1 Ієреї інська селищна рала 
смі.ІІерсі інське 25 000,00 25 000,00 0.00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 25 000.00

О I I см і.ІІєреї інське 25 000.00 25 000.00 0.00 25 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 25 000,00,

«ні

()рі анізаційне. інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рал

25 000.00 25 000.00 0.00 25 000.00 ().()() 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1111 0.00 25 000.00

Орган $ низань освіти і науки -219 700,00 -219 700.00 -1X0 0X2,00 250 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 -219 700,00
Оріан з питань освіти і науки -219 700,00 -219 700.00 -1X0 0X2.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 о.оо 0.00 -219 700,00

0921
1 Іадання загальної середньої освіти 
зак. іадами загальної середньої осві і и

0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0990
Забезпечення діяльнос 11 інклюзивно- 
ресурсних цен трів за рахунок освітньої 
субвенції

-219 700.00 -219 700.00 -1X0 0X2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2 19 700 0(11

0810
Утримання та навчально-тренувальна 
робоїа комунальних дитячо-юнацьких 
споріивних шкіл

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Оріан з питань праці та соціальною 
захисту населення

900 ООО'.ОО 900 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 900 000.00 і

Оріан з ниіань праці та соціального 
захист) населення 900 000,00 900 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 900 000.00

1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

900 000.00 900 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ().()() 0.00 0.00 900 000.00

X 5 (І>()1 О 705 300,00 705 300,00 -іуі 0X2,00 275 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 (1.00 705 300,00|

НВіьііик фінансовою відділу Лідія ВАГИЛЕВІІЧ



Додаток №3 до рішення

виконавчого комі ге іу

від 20.05.2022 р.№39 01 -24/2022

Зміни у додаток 7" Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізіцію місцевих / регіональних прої р їм у 2(122 році"

1

НІ

Код 
Типової
11 рої рамної 
к іасифікаці 
і видатків
і а 
кредитував 
ця 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал 
ьної 
класифікаці 
ї видатків та 
кредитуван 
н я бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця 
найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої/регі о над ьної 
програми

Дата і номер 
документа, яким 
затверджено 
місцеву 
регіональну 
програму

Усього
till іиіьний 

фон 1 Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

2 3 4 5 6 7 N 9 10
Відділ охорони здоров"я і 
соціальної політики 900 000 ооо ооо 0 0

Відділ охорони здоров"я і 
соціальної політики 900 000 900 000

0 0

3242 1090 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма соціального захисту на 2022 
2026 рр.

Рішення сесії № 
433-20/2022 від 
09.02.2022 р.

900 000 иоо 000 0 0

Разом 900 000 100 000 0 0

Начальник фінансового відділу


