
1ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Дмитрівської сільської ради

23 липня 2019 №283

Зміни до розподілу видатків
сільського бюджету на 2019 рік, визначених у додатку 2 до рішення сільської ради від 19 грудня 2018 року №161 (з урахуванням змін, внесених рішеннями сільської ради від 16 квітня 2019 року №221, від 23

травня 2019 року №243, від 12 червня 2019 року №251, 27 червня 2019 року №262)
(грн.)

Код
програмної
класифіка-
ції видатків

та
кредитуван
ня місцевих

бюджетів 

Код
ТПКВКМБ
/ТКВКБМС

Код ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з
типовою відомчою  ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РазомУсього видатки
споживання

з них

видатки
розвитку Усього

видатки
споживанн

я

з них

видатки
розвитку

з них:

 оплата
праці

(код 2110)

оплата
комуналь-
них послуг

та
енергоно-

сіїв
(код 2270)

 оплата
праці

(код 2110)

оплата
комуналь

них
послуг  та
енергоно-

сіїв
(код 2270)

бюджет
розвитку

з них:

капітальні
видатки за

рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду

до бюджету
розвитку

(спеціального
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Дмитрівська сільська рада 1,940,046 1,940,046 5,494,14
7

603,758 500,000 500,000 500,000 500,000 2,440,046
01 Дмитрівська сільська рада -6,568,775 -6,568,775 -92,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -6,068,775

0110150 0150 0111

Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-
технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,
районної  ради,  районної  у  місті  ради  (у  разі  її
створення), міської, селищної, сільської рад

292,000 292,000 292,000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -292,000 -292,000 -92,000 -292,000

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

0119310 9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції

-4,553,088 -4,553,088 -4,553,088

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвеситційних проектів

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -2,015,687 -2,015,687 -11,000 -11,000 -11,000 -11,000 -2,026,687

06 Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської
сільської ради 8,508,821 8,508,821 5,494,14

7 695,758 8,508,821

0610160 0160 0111
Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах
(місті Києві),  селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах

5,087 5,087 5,087

0611020 1020 0921

Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчанльними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

8,253,494 8,253,494 5,494,147 695,758 8,253,494

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 244,810 244,810 244,810
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5,430 5,430 5,430

Усього  видатків 1,940,046 1,940,046 5,494,147 603,758 500,000 500,000 500,000 500,000 2,440,046

Дмитрівський сільський голова                                                                  Н. СТИРКУЛЬ


