
Додаток 2
до рішення сільської ради
від __.__.2021 року № ____-____/2021

Зміни до видаткової частини за рахунок спрямування залишку коштів
бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік

0951000000
(код бюджету)

Назва розпорядника 
коштів

Код 
програмної 
класифікації

Назва бюджетної програми КЕКВ Назва КЕКВ Збільшено

Загальний фонд

Нижньовербізька 
сільська рада

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

22 000,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 22 000,00

0111021 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

70 000,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 70 000,00

0116030 Організація благоустрою населених 
пунктів

83 000,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 13 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 70 000,00

0118230 Інші заходи громадського порядку та 
безпеки

150 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000,00

Разом по головному розпоряднику 325 000,00

Фінансове управління 
Нижньовербізької 

сільської ради
3719800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

30 000,00

2620 Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів 30 000,00

Разом по головному розпоряднику 30 000,00



Усього по загальному фонду 355 000,00
Спеціальний фонд

Нижньовербізька 
сільська рада

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

28 000,00

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 28 000,00

0112111
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

142 000,00

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 142 000,00

0111021 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

50 000,00

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 50 000,00

0114060
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

316 700,00

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 316 700,00

0116030 Організація благоустрою населених 
пунктів

892 000,00

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших 
об`єктів 528 000,00

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 364 000,00

0117461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

650 000,00

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 650 000,00

Усього по спеціальному фонду 2 078 700,00
Разом по загальному та спеціальному фондах 2 433 700,00

Секретар сільської ради                                                                                                                                                     Анастасія МАРУЩАК


