
УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

28 позачергова сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 27.06.2017року № 28-1 
Від 27.04.2017року № 22 - З 
Від 02.03.2017року №22-1 
Від 21.02.2017року №21-1 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
Про сільський бюджет 
на 2017рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити доходи всього 4914092 грн., в тому числі доходи загального 
фонду - 4506600,00 грн. доходи спеціального фонду 407492 грн. додаток 1 
2. Визначити на 2017 рік видатки сільського бюджету в сумі 5264205,00 грн., в 

тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4795713 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 468492 грн. згідно з 
додатком 3, 3.1 до цього рішення. 

3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 350113 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 289113 грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 26000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 61000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
26000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 35000 грн. згідно з додатком 2 до цього ріріення 
4. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення 
7. Додатки 3, 5 є невід'ємними до рішення. 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів та с 

Т.І.Горбенко Сільський голова §" 



28 позачергова сесія від 27.06.2017 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 28 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з необхідністю 
перерозподілу коштів на наступні цілі: 

1.3 Зробити перерозподіл коштів 
Зняти - 10810грн.: 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта - 2000 грн. 
КЕКВ: 2220 = -2000 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК: 7310 - Проведення заходів із землеустрою -1810 грн. 
КЕКВ: 2240 = -1810,00 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК: 0170 - Орган місцевого самоврядування - 4000 грн. 
КЕКВ: 2274 = - 4000 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК: 4090 - Будинок культури - 3000 грн. 
КЕКВ: 2240 = - 3000 грн. за рахунок економії коштів 

Спрямувати +10810 гри.: 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта +10810 грн. 
КЕКВ: 2240 = +2810,00 грн. - на оплату послуг по поточному ремонту газового 
обладнання та повірку димовентканалів топочної. 
КЕКВ:2210 = + 8000,00 грн. - на матеріали для поточного ремонту та підписку 
періодичних видань. 

Сільський голо Т.І.Горбенко 

/ 



Додаток № 5 
до рішення Вергунівської сільської ради 

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
сільського бюджету у 2017 році 

(грн.) 
Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та 
кредитування місцевих 
бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума 

001 
Вергунівська сільська 

рада 

6060 Благоустрій міст, сіл, 
селищ Програма благоустрою села 268324,00 268324,00 

5011 
Проведення навчально-
тренувальних зборів та 

змагань 

Програма сприяння розвитку фізичної 
культури і спорту 125796,00 125796,00 

3400 
Інші видатки на 

соціальний захист 
населення 

Програма соціального захисту 
населення 23000,00 23000,00 

3240 
Організація та 

проведення 
громадських робіт 

Програма проведення громадських 
робіт 43770,00 43770,00 

1010 •^Програма розвитку дошкільної освіти 2306990,00 2306990,00 

2767880,00 2767880,00 

ергунівської сільської ради Скічко Л.Г. 



до рішення _ 
"Про 

Додаток №3 
ради 

_ бюджет на 2017 рік" 

РОЗПОДІЛ 
видатків Бюджет с. Вергуни на 2017 рік 

(грн.) 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів1 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів1 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Всього 

видатки 
споживання 

3 них 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 

споживання 

3 них 

видатки 
розвитку 

3 них 
Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів1 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Всього 

видатки 
споживання оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку 

Разом 

01 Вергунівська сільська рада 4837205,00 4837205,00 2645189,00 840103,00 0,00 468492,00 412492,00 153600,00 0,00 56000,00 56000,00 5305697,00 

0100 Державне управління 1046573,00 1046573,00 664020,00 142665,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00 1064573,00 

0170 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 

1046573,00 1046573,00 664020 ,00 142665 ,00 0 ,00 18000,00 0 ,00 0,00 0 ,00 18000,00 18000,00 1064573,00 

1000 Освіта 2306990,00 2306990,00 1216500,00 595754,00 0,00 170000,00 132000,00 0,00 0,00 38000,00 38000,00 2476990,00 

1010 0910 Дошкільна освіта 2306990 ,00 2306990 ,00 1216500,00 595754 ,00 0 ,00 170000,00 132000,00 0 ,00 0 ,00 38000 ,00 38000 ,00 2476990 ,00 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 66770,00 66770,00 35877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66770,00 

3 2 4 0 1050 Організація та проведення громадських робіт 43770 ,00 43770 ,00 35877 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 43770 ,00 

3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 23000 ,00 23000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 23000 ,00 

4000 Культура і мистецтво 681848,00 681848,00 504792,00 62984,00 0,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699848,00 

4060 0824 Бібліотеки 220824 ,00 220824 ,00 180996,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 220824 ,00 

4090 0828 
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу 

461024 ,00 461024 ,00 323796 ,00 62984 ,00 0 ,00 18000,00 18000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 479024 ,00 

5000 Фізична культура і спорт 125796,00 125796,00 76800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125796,00 

5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 125796,00 125796,00 76800,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 125796,00 

5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 

125796 ,00 125796,00 76800 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 125796,00 

6000 Житлово-комунальне господарство 268324,00 268324,00 108800,00 38700,00 0,00 187392,00 187392,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 455716,00 

6060 0 6 2 0 Благоустрій міст, сіл, селищ 268324 ,00 268324 ,00 108800,00 38700 ,00 0 ,00 187392,00 187392,00 153600,00 0 ,00 0 ,00 0,00 455716 ,00 

7300 Сільське і лісове господарство, рибне 95435,00 95435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95435,00 

7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 95435 ,00 95435 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 95435 ,00 

8000 Видатки, не віднесені до основних груп 245469,00 245469,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245469,00 

8600 0133 Інші видатки 46848 ,00 46848 ,00 38400 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 46848 ,00 

8800 0180 Інші субвенції 198621,00 198621,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 198621,00 

9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75100,00 75100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75100,00 

9110 0511 
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів 

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4100 ,00 4100 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 4100 ,00 

9180 0133 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади 

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 , 0 0 71000 ,00 71000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 71000 ,00 



Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів' 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 

З а г а л ь н и й фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів' 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Всього видатки 

споживання 

3 них 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 

споживання 

3 них 

видатки 
розвитку 

3 них 
Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів' 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2 

Код ФКВКБ3 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Всього видатки 

споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку 

Разом 

Всього 4837205,00 4837205,00 2645189,00 840103,00 0,00 468492,00 412492,00 153600,00 0,00 56000,00 56000,00 5305697,00 

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). 
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять восьма позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

27 червня 2017 року №28-2 

Про умови оплати праці 
сільського голови та секретаря 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст. 33 Закону України «Про державну службу», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 р № 268 «Про впорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, постанови 
КМУ №34 від 06.02. 2008 р., постанови КМУ від 27.05. 2009 № 504, 
постанови КМУ № 283 від 03.05. 1994 р. «Про порядок обчислення стажу 
державної служби» , постанови КМУ від 26.11.2008 № 1036 «Про деякі 
питання організації бюджетного процесу» сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити: 
сільському голові Вергунівської сільської ради Горбенкові Тарасу 
Івановичу в 2017 році: 

посадовий оклад згідно з штатним розписом; 
надбавку до посадового окладу за ранг - (9 ранг);, 

секретарю сільської ради, виконкому Скічко Людмилі Григорівні 
в 2017 році: 

посадовий оклад згідно з штатнимрозписом; 
надбавку до посадового окладу за ранг - (10 ранг); 
надбавку за вислугу років 30 відсотків до посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг, виходячи із стажу державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування. 

2. Здійснювати преміювання сільського голови та секретаря за 
фактично відпрацьований час за умови забезпечення в повному обсязі 
бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, 
інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії: 



відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи 
преміювати: 

сільського голову в розмірі 65 відсотків від посадового окладу у межах 
фонду оплати праці; 

секретаря сільської ради, виконкому в розмірі 10 відсотків від 
посадового окладу у межах фонду оплати праці. 

до державних і професійних свят, знаменних та ювілейних дат в межах 
фонду преміювання, утвореного в розмірі 100 відсотків посадового окладу в 
межах економії фонду оплати праці згідно з положенням про преміювання. 

3. Надавати сільському голові та секретарю матеріальну допомогу 
для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення 
під час щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати, в ме: 1 " затвердженого у 
кошторисі та його економ 

Сільський голова Т.І. Горбенко 

/ 


