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Неміша.].вська селищна рада

БОРОдЯНСЬКОГО РайоНУ КИ.1.ВСЬКО.1. ОбЛаСТі

Сорок восьма сесія  сьомого скликання
рішення

Про внесення змін до рішення 44сесіjЇ VII скликання
НемішаjЇвськоjЇ селuщноjЇ ради від 18.12.2019 року

«Про селищний бюджет Немішаjївськdї селuщнdї ради на 2020рік»

Розглянувши   пропозиці.і.  Неміша.і.всько.і.  селищно.і.  ради     відповідно  до
частини  1  пункту  23  статті  26  Закону  Укра.і.ни  від  21.05.1997    №  280/97-ВР  «  Про
місцеве самоврядування в Укра.і.ні» ( з наступними змінами ) ,  Бюджетного кодексу
Укра.і.ни  ,  Закону  Укра.і.ни  «Про  державний  бюджет  Укра.і.ни  на  2020рік»  та  про
внесення  змін до  деяких законодавчих  актів    Укра.і.ни  ,  враховуючи  рекомендаці.і.
постійно.і. комісі.і. з питань бюджету і фінансів, селищна рада
вирішилА:

1.Внести  наступні  зміни  до  рішення  44  сесі.і. сьомого  скликання  від  18.12.2019р.
«Про селищний бюджет Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради на 2020р.»

1.1  У абзаці  1  пункту  1цифри «14373600», «14324200», «49400» замінити
відповідно цифрами «14689400», «14324200», «365200»(згідно дод.1).

1.2 У абзаці 2 пункту  1цифри «16582000», «  10854600», «5727400»  замінити
відповідно цифрами «16897800», «  10632200», «6265600» (згідно дод.3).

1.3. У абзаці 5 та 6 пункту 1  цифри «5460800», замінити відповідно цифрами
«5683200», (згідно дод.2).

1.4. У абзаці 1 пункту 5 цифри «5581300», замінити відповідно цифрами
«6390700», (згідно дод.7)

2. Викласти додаток 1, 2,3,5,6,7 до рішення у новій редакці.і. ,що додається.

3. Контроль за виконання даного
інансів.

Селищний голова
селище Немішаєве
26 травня 2020року
Ng 48-VІІ
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додаток
до рішення  сесіЇ НемішаЇвсько'і'

селищно.і. ради N9 48 -УП від 26.05.2020р.

п р о п о з и ц і .Ї
до рішення

48 сесі"Ї 7склuкання від 26.05.2020р.
Про внесення змін до рішеішя 44сесіjЇ VП скликання

Немішаjївськдї селuщнdї ради від  18.12.2019 року
«Про селищний бюджет Немішаjївської селищноії ради  на 2020 рік»

Відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  від  14.11.2019р.  №294-ІХ  «Про  державний  бюджет
УкраЇни на 2020рік»; статгі 69,71,91,101  Бюджетного кодексу Укра.і.ни; до пункту 23 частини
І  стапі  26  Закону  Укра.і.ни  від  21.05.1997р.  №  280/97  ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в
Укра.і.ні» (із наступними змінами); до рішення 44 сесіЇ сьомого скликання   від  18.12.2019р.
«Про  селищний  бюджет  Неміша.і.всько.і.  селищно.і.  на  2020  рік»,  враховуючи  рекомендаці.і.
комісі.і. з питань бюджету і фінансів, селищна рада ВИРШІИЛА:
Внести зміни до бюджетних призначень головному розпоряднику бюджетних  коштів :

Загальний фонд
видАтки

1.Зробити зміни  по видатках  по  загальному фонду бюджету .
Зменшити бюджетні призначення на суму 230000,00грн.
КПКВК О118110 «Заходи і3 запобігання та ліквідаці.і. надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» на суму 140000,00грн.
КЕКВ                  Найменування              Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями         Разом

на рік,
квітень Ірн.

2282       Окремі заходи по реалізаці.і. державних
Фегіональних) проірам, не віднесені до
заходів розвитку

-140000 -140000

КПКВК О118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на суму 90000,00грн.
разом

кЕкв Найменування Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
на р1к,

січень    лютий    березень   квітень   травень    червень   грн.

Окремі заходи по
р еалізаці.і. державних

2282    Фегіональних)проірам,         -15000    -15000        -15000      -15000       -15000       -15000     -9oooo
не віднесенідо заходів
розвитку

Збільшити бюджетні призначення на суму 325600,00грн.
КПКВК О116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на суму
100000,00грн. (Одержувач коштів -ЖКП «Немішаєве»).

КЕКВ     Найменування Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
травень

2610            Субсиді.і. та поточні                    +100000
трансферти  підприємствам (установам,організаціям)

разом
на рік,
Ірн.

+100000



З метою забезпечення виконання Програми 3 запобігання поширенню та подолання       t
наслідків  СОVІD-19 на територі.і. Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради  та Програми розвитку
житлово-комунального господарства сеjіища Немішаєве на 2019-2020 роки  запланувати
кошти  на оплату праці і нарахування на оплату праці працівників, які здійснюють
дезінфекцію в житлових багатоквартирних будинках та вхідно.і. групи місць підвищеного
попиту в  смт.Немішаєве на суму 95000,00грн.; та на придбання дезінфікуючих засобів по
на суму 5000,00грн.

КПКВК О117461 "Утримання та розвиток автомобіjіьних доріг та дорожньо.і.
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 185600,00грн.

КЕКВ                Найменування              сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
травень

2240        Оплата послуг(крім комунальних) +185600

разом
на рік,
Ірн.
+185600

КПКВК О119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 40000,00грн.
КЕКВ               Найменування              Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями         РаЗОМ

2620

травень

Поточні трансферти органам державного          +40000
управління інших рівнів.

на р1к,
грн.
+40000

Передати коппи на 8-дПРЗ ГУ дСНС Укра.і.ни у Ки.і.вській області (смт.Бородянка)
на придбання предметів, матеріалів , обладнання та інвентарю,а саме :

-    рукавички від термічного впливу.
2.Змінити  цільове призначення запланованих коштів рішенням  45  сесі.і. сьомого  скликання
від 25.02.2020р. Про внесення змін до рішення 44сесіЇ VIl скликання Неміша.і.всько.і. селищно.і.
ради від 18.12.2019 року «Про селищний бюджет Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради  на 2020 рік».
КПКВК О119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2282 на суму 60000,00грн.

Стаііа і.едакція Нова редакція
Передати кошти на Головне управління Передати кошти на Головне управління
НаЦ1ОНаЛЬНО.1. ПОЛіЦі.1. В КИ.1.ВСЬКО.1. ОбЛаСТі НаЦ1ОНаЛЬНО.1. ПОЛіЦі.1' В КИЇВСЬКО.1. ОбЛаСТі
Ірпінський відділ Бородянське відділення Ірпінський відділ поліці.і. Бородянське
поліці.і. для придбання запчастин на відділення поліці.і. на придбання предметів,
автомобіль Рено докер   в сумі 32000,00грн, матеріалів , обладнання та інвентарю:
придбання 2-х планшетів на суму придбання запчастин на автомобіль «Rепаult
8000,00ірн., придбання 2-х боді камер на DОККЕR», придбання планшетів, придбання
суму 8000,00грн., придбання автопокришок 8 бодікамер , придбання автопокришок ,
шт. на суму 8000,00ірн.,придбання принтера придбання принтера.
на суму 4000,00грн. Всього на суму 60000,00грн.
Всього на суму 60000,00ірн.

3. Зробити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника коштів.

КПКВК О119770 «Інші субвенці.і. з місцевого бюджету»  на суму 318000,00грн.
кЕкв

2620

Найменування              Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями         Разом

Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів.

лютий         травень    на рік,
Ірн.

-348000           +30000      -318000



'

видАтки
1.Зробити зміни по спеціальному фонду бюджету.
Зменшити бюджетні пріізначення на суму  533600,00грн.

КПКВК О119570 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів»  на суму 411900,00грн.

КЕКВ          Найменування Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
травень

3220       Капітальні трансферти органам державного управління     -411900
інших рівнів

КПКВК О119770 «Інші субвеіщі.і. з місцевого бюджету»  на суму 121700,00грн.
КЕКВ          Найменування                    сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями

лютий

3220       Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів

-121700

разом
на рік,
Ірн.

-41 1900

разом
на рік,
Ірн.
-121700

Збільшііти бюджетні призначення на суму 1071800,00грн.
КПКВК О116040 «Заходи пов'язані з поліпшенням питноЇ води» на суму 113000,00грн.
Ввес" в мережу одержувача коштів -ЖКП «Немішаєве».

КЕКВ     Найменування              Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
травень

3210          Капітальні трансферти  підприємствам        +113000

разом
на рік'
грн.

+113000

(установам,організаціям)
Запланувати кошти на придбання обладнання для проведення відновлення роботи скважини
по вул. Садова в смт.Немішаєве. в сумі 113000,00 ірн.

КПКВК О117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньо.і.
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 640800,00грн.

КЕКВ               Найменування             Сума змін  (+,-) у тому числі за місящми

травень
3132       Капітальний ремонт інших обєкгів                          +610800
3142       Реконструкція та реставрація інших об'єктіі             +30000

разом
на рік,
грн.
+610800
+30000

Запланувати  коішти  на  проведення  капітаjіьного  ремонту  дорожнього  покриті`я  по  вул:
ГОрького  в  смт.Немішаєве  в  сумі  810800,00  грн.,  з  них  за рахунок допланування   в  сумі
610800,00 ірн. та перенести 3 запланованих коштів на виготовлення та кориіування ПКд п?
капітаjіьному   ремонту   доріг   в   смт   Немішаєве,   з   проходженням   експертизи   в   сумі
200000,00ірн.
допланувати кошти на оплату робіт з Виготовлення робочого проекгу по об'єкту:
«Реконструкція східців з поручнем в яру  по  вулиці Шевченка (до переходу через річку
Топірець) в смт. Немішаєве Бородянського району Ки.і.вськоЇ області» на суму 30000,00ірн.

КПКВК О119770 «Інші субвенці.і. з місцевого бюджету»  на суму 318000,00грн.
КЕКВ          Найменування                    Сума змін  (+,-) у тому числі за місящми

кравень

3220       Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів

+3 18000

разом
на рік'
Ірн.
+3 18000



Відділу освіти БРдА  фінансування  загальноосвітніх навчаjіьних закладів
Зменшити бюджетні призначення на суму З48000,00грн.:
1.  Послуги з виготовлення ПКд : «Благоустрій , створення нового природно -ландшафтного
освітнього середовища, на територі.і. Неміша.і.вського  навчально-виховного комплексу
«Спеціалізована школа І-ІП ступенів-загальноосвітня школа І-ІП ступенів», за адресою :
Ки.і.вська область , Бородянський район, смт.Немішаєве, вул. Шкільна,1 в сумі 50000,00ірн.
2. Послуги з виготовлення ПКд: «Технічне переоснащення котельні під тверде паливо по

Неміша.і.вському  навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІП ступенів-
загальноосвітня школа І-Ш ступенів», за адресою : Ки.і.вська область , Бородянський район,
смт.Немішаєве, вул. Шкільна,1 в сумі 30000,00грн.
З.  Послуги з виготовлення ПКд : «Благоустрій , створення нового природно -ландшафтного
освітнього середовища, на територі.і. Неміша.і.всько.і' ЗОШ  І-ІП ступенів №1, за адресою :
Ки.і.вська область , Бородянський район, смт.Немішаєве, вул. Заводська,45 в сумі 18000,00ірн.

4.  Поточний ремонт підвального приміщення (укріплення фундаменту) Неміша.і.вськоЇ ЗОШ І-
ПІ ступенів №1 на  суму 50000,00ірн.;

5.Поточний ремонт  коридорів (в тому числі підлоги) Неміша.і.всько.і. ЗОШ І-ІП ступенів №1 на
суму 200000,00пJн.
Збільшити бюджетні призначення на суму ЗОООО,00грн. :
1.доплануват`и кошти на оплату послуг з внесення змін до проекту опалення   приміщення
Неміша.і.вськоЇ НВК та установки модемного зв'язку МС-JМоd-Vеgа -1 на  суму 30000,00грн.

КПКВК О110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласно.і. ради, районно.і. ради, районно.і. у місті ради (у разі .і.і.
створення), місько.і., селищно.і., сільськоЇ рад».

КЕКВ     Найменування видатків             Сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями
квітень

2240       Оплатапослуг (крім комунальних
2800       Інші поточні видатки

-15000

+15000

Разом на рів
Ірн.

-15000

+15000

Спеціальний фонд
доходи

1.Збільшити доходну  частину по спеціальному  фонду, за рахунок перевиконання доходів на
суму 315800,00 грн.

ккд доходи травень
разомнарік'І1)н.

24170000 Надходження коштів пайово.і. участі у розвитку
300300 300300інфраструктури населеного пункту

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 15500 15500
несільськогосподарського призначення до
розмежування земель державно.і. та комунальноЇ
власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизаці.і., та
земельних ділянок, які знаходяться на територіЇ
Автономно.і. Республіки Крим)

всього 315800 315800



Передати кошти до районного бюджету на відділ освіти БРдА для фінансування
загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 164000,00грн.
1. Виготовлення проектно-коіпторисноЇ документаці.і.: "Капітальний ремонт з встановлення
автоматично.і. системи оповіщення людей про пожежу на обєкті:Неміша.і.вська ЗОШ  І-ПІ
ступенів № 1, за адресою : КиЇвська область , Бородянський район, смт.Немішаєве, вул.
Заводська,45" на суму 110000грн.
2. Придбання обладнання для Їдальні для Неміша.і.вського навчально-виховного комплексу
"Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів-загальноосвітня школа І-ПІ ступенів" на суму
54000грн.

Запланувати кошти на співфінансування з Ки.і.вською обласною радою об' єкга
«Капітальний ремонт приміщень кухні та .і.дальні Неміша.і.вськоЇ ЗОШ  І-ПІ ступенів №1, за
адресою : Ки.і.вська область , Бородянський район, смт.Немішаєве, вул. Заводська,45 на суму
154000грн.

2. Заптіанувати кош" по інших джерелах власних надходжень.

доходи
2 1 Збільшити доходну  частину по спеціальному  фонду на суму 2200,00 ірн.

ккд доходи
разомнарік,грн.

25020100 Благодійні внески, іранти та дарунки +2200

ВСЬОГО +2200

видАтки
КПКВК О116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  на суму 13000,00грн., в
тому числі за рахунок залишку коштів минулого року на суму 10800грн.

КЕКВ               Найменування             сума змін  (+,-) у тому числі за місящми

3110      Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Запланувати кошти на придбання бензиновоЇ мотокоси.

травень
+13000

2.2.Збільшити доходну  частину по спеціальному  фонду на суму 45170,00 ірн.

разом
на рік'
грн.

+13000

ккд доходи
разомнарік,ґрн.

25020100 Благодійні внески, кранти та дарунки +45170

всього +45170

Отримано  благодійні  внески  у  натуральній  формі,а  саме  засоби  індивідуального  захисту,
дезінфікуючі   засоби,   термометри   для   тіла.   Отримані   благодійні   внески   підлягають
оприбуткуванню  та  видачі  на  реалізацію  заходів  відповідно  до   Проґрами  3  запобігання
поширенню та подолання  наслідків  СОVІD-19 на територі.і. Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради  та
Проірами  розвитку  житлово-комунаjіьного  господарства  селища  Немішаєве  на  2019-2020
роки.



видАтки
КПКВК О118110 «Заходи і3 запобігання та ліквідаці.і. надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха»   на суму 45170,00грн.

КЕКВ                Найменування             сума змін  (+,-) у тому числі за місяцями         Разом
на рік,

2220       Медикаменти та перев'язувальні матеріали
травень

+45170

грн.

+45170

Неміша.і.вською селищною радою безоплатно отримано матеріальні цінності від ГО «Елеос
Укра.і.на», за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

Найменування од. Кількість ціна сумагрн

Респіратори FFР3 шт 4 75,00 4500,00

всього 4500,00

НемішаЇвською селищною радою безоплатно отримано матеріальні цінності від БО «БФ
допомоги невиліковно хворим «мати Тереза», за сприяння Міжнародного фонду
«Відродження».

Найменування од. Кількість ціна сумагрн

Пірометр(термометр для тіла) безконтакгний шт 4 2795,50 11182,00
інфрачервоний UIT ТТ-40
Рукавички одноразові М 100 шт \ уп уп 6 290,25 1741,50
Рукавички одноразові L 100 шт \ упЗасібіндзахисту(маскамедична)50 шт \ уп уп 6 290,25 1741,50

уп 20 650,00 13 000,00
Халат медичний одноразовий шт 100 63,00 6 300,00
Щитки захисні шт 30 - б/ц
дезінфікуючий засіб Жавель Клейд 1 кг \ кг,L=-ї__.і>- 10 607,50 6 705,00
300таб
ВСЬого                                                        „fг,: т.  ,'  `.'-'  г' ф`-'-(} -       \

40670,00

селищнийгоЛОВа(Ї'r::DГселищеНемішаєвеk;',ф

-    --,-ї1`\*.,•Y',, І-fT:іЗамідра С.В.сФє/\.V

26.05.202oроку                                                ч`  ,,„    `.`,
Ng 48-VІІ



3221055900

(код бюдметy)

додаток 1
до  рішення 48 сесі.і. vІ| скликання Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради
від 26.05.2020 року "Про внесення змін до рішення до рішення 44
сесі.і. VH скликання Неміша'і'вськоЇ селищноЇ ради   від 18.12.2019

року  "Про селищний бюджет Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради на

доходи
місцевого бюджету НемішаЇвсько.і. селищноЇ ради на 2020 рік

код найменування згідно з класифікацією доходів • усього Загальний
Спеціальний фонд

усього
у тому числ|бюдщетрозвитку

бюджету фонд
1 2

`      ґлз       у

4 5 6

10000000 Податіtові надходження 14 106 78фоо 14 105 700,00 1 000,00 0,00

1ЗОООООО рентна плата та плата за використання інших 7оо,оо 7оо,00 о,оо о,00
природних ресурсів

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 100,00 100,00 0,00 0,00
лісових ресурсів

1ЗО10200

Рентна плата 3а спеціальне використання

100,Оо 100,00 0,оо 0,00
лісових ресурсів (крім рентно.і. плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовлено.і. в порядку

рубок головного користування)
1ЗОЗОООО рентна плата за користування надрами 600,00 600,оо 0,оо о,оо

13030100

Рентна плата 3а користування надрами для
6ао,ОоY- 600'00 0,оо о,00видобування корисних копалин

загальнодержавного значення
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 820 0ОО,ОО 1 820 0ОО,00 0,00 0'00

14040000
Акци3ний податок 3 реалі3аці.і. суб`єктами

1 820 000,ОО 1820 000,00 0,00 0,00господарювання ро3дрібноЇ торгівлі
підакцизних товарів

18000000 місцеві податки 12 z8= ОЮ,ОО 12 285 000,00 0,00 0,00

1801ОООО 4 763 000,ОО 4 763 0ОО,ОО о,оо 0,00Податок на маино

18010100 6 100,00 6 100,ОО 0,00 0,00

податок на нерухоме маино, відмінне від
3емельноЇ ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів житлово.і
нерухомості

18010200 94 800,00 94 800,00 0,00 о,оо
Податок на нерухоме маино, відмінне від
земельноЇ ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів житлово1
нерухомості

18010300 123 000,ОО 123 000,00 0,Оо 0,00

Податок на нерухоме маино, відмінне від
земельно.і. ділянки, сплачений фі3ичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлово.і.
нерухомості

18010400 227 800,00 227 800,00 0,00 0'00

Податок на нерухоме маино, відмінне від
земельно.і. ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлово.|
нерухомості

18010500180106001801070018010900180500001805030О1805040019000ООО19010000 земельний податок з юридичних осіб 3126'000,00 3  126 000,00 0,00 0,00

Орендна плата з юридичних осіб 905 500,00 905 500,00 0,00 0,оо
3емельний податок з фізичних осіб б9 100,00 б9 100,00 0,оо 0,00

Орендна плата 3 фізичних осіб 210 700,00 210 700,00 0,00 0,00

Єдиний податок 7 522 0ОО,ОО 7 522 00О,ОО 0,Оо о,оо
Єдиний податок з юридичних осіб 435 000,00 435 000,00 0,00 0,оо
Єдиний податок з фізичних осіб 7 087 00О,00 7 087 000,00 0,00 0,00

Інші податки та збори 1 00О,ОО 0,оо 1 000,ОО 0,оо
1 000,00 0,00 1 000,00 0,00Екологічнии податок



19010100

Екологічний податок, який справляється за

900,Оо 0,00 900,00 0,00

викиди в атмосферне повітря забруднюючих

речовин стаціонарними джерелами
3абруднення (за винятком викидів в
атмосферне пн овітря двоокису вуглецю)

1901020020000000
адходження від скидів 3абруднюючих

100,00 о,00 100,оо 0,000,00речовин бе3посередньо у водні об`єктиНеподатковінадходженнядоходивідвласностітапідприємницько.і.
567 zОО,ОО 218 500,ОО З48 7ОО,ОО

2100000021080000 12 800,00 12 800,00 0,00 0,оо0,000,00діяІЛЬНОСТіІ

21081100
нш надходження 12 800,00 12 800,00 0'00

Адмін істратив ні штрафи та інші санкціі 2 800,ОО 2 800,00 0,00

21081500

АдмІністративні штрафи та штрафні санкції за

10 000,00 10 000,00 0,оо 0,00

порушення законодавства у сфері виробництва
та обігу алкогольних напо.і.в та тютюнових
виробівАдмІністративні збори та платежі, доходи від

2200000О22010000 zЬ5600,00 205 60О,00 о,00 0,00некомерційно.і. господарськоЇ діяльностіПлатазанаданняадміністративнихпослуг

21 5ОО,0021500,00 І

22012500
Плата за надання інших адміністративних

21500,00

о,000,00 0,000,00

послугНадходження від орендно.і. пла" за

22080000 184 00О,00 184 000,00 0,00 0,00
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майномНадходженнявідорендно.і.плати3а

220804002209000 184 000,00 184 000,00 0,00 0,000,оо
користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній
власностідержавне митодержавнемито, що сплачується за місцем

0 100'00 100,00 0,Оо

2209010О24ОООООО2406000024060300 100,Оо 100,оо 0,оо о,00о,00о,000,00
розгляду та оформлення документів, у тому
числі 3а оформлення документів на спадщину і
даруванняII
ншІ неподаткові надходження З48 800,ОО 100,00 З48 700,ООншl і надходження 100,00 100,00 о,00
нші надходженняНадходженнякоштів пайово.і. участі у ро3витку 100,00 100,00 0,00

24170000ЗООООООО З48 7ОО,00 0,00 З48 70О,00 0,000,00інфраструктури населеного пунктудоходивідопераційзкапіталомКоштивідпродажуземліінематеріальних

ILJ 15 50О,ОО 0,00 15 500,00
ЗЗОООООО3ЗО10000 15 500,00 о,Оо 15 500,00 0,00активівКоштивід продажу землі

15 500,ОО15500,00 І
15 500,00

33010100     з

Кошти від продажу земельних ділянок

0,00

о,00

15 500,00 о,00

несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та 3емельних ділянок, які
находяться на територі.і' АвтономноЇ

республіки кримусьогодоходів(без урахування

хр
1468940О,00        1----__-___.-~s*4324аоо,00     365 2ОО,ОО         Ооо:Yміжбюджетних тра нсферті в)

азом  охо  в

СеМщ"й това                                  l##:оіТ:ісL_``г`±

н                              ,          365 2ао,00           а,ООЗам|драС.В.:-:-`



додаток 2
до  рішення 48 сесі.і. VП скликання Неміша.і.всько.і.
селищно.і. ради від 26.05.2020 року "Про внесення змін
до рішення до рішення 44 сесіЇ VП скликання
Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради  від 18.12.2019 року
"Про селищний бюджет Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради

на 2020рік"
(пункт 1)

Фінансування бюджету Неміша.і.всько.і. селищно.і. ради на 2020 рік

грн

код
Найменування

усього Загальнийфонд
Спеціальний фонд

усього
у тому числізгідно з Класифікацією фінансування

бюджету бюджетрозвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 2188400,00 -3692000,00 5880400,00 5880400,00

208000
Фінансування за рахунок зміни заjіишків

2188400,00 -3692000,00 5880400,00 5880400,00коштів бюджетів
208100 На початок періоду 2188400,00 1991200,00 197 200,00 197200,00
208200 На кінець періоду 0'00 0'00

208400
Кошти, що передаються і3 загального фонду

0'00 -5683200,00 5683200,00 5683200,00бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

х Загальне фінансування
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 0'00 -5683200,00 5683200,00 5683200,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -5683200,00 5683200,00 5683200,00
602100 На початок періоду 0'00
602200 На кінець періоду 0'00 0,00

602400
Кошти, що передаються і3 загального фонду

0,00 -5683200,00 5683200,00 5683200,00бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

х Загальне фінансування -J-=-

Се"щ"й го лова                         |##і -Q__•f\;.і;-\\
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додапоІ( 5

до  рішенш 48 сесіЇ VП сіслиmш Немішаівсьхоі селищоі радн від 2б.05.2020 року .Про вЕекнзння
зиі]ідоршеFі"дорііііен]ія44с"і-vІІсшиmіішНеьіііі[аЇвсьюіоеr-оЇрашьідl8.l220l9року
ТТросел»щі».йбюд)аgгНеьdшаЬсшоісеігищноіради»а2020рів.

(пуніст з)

Міжбюджетііі траF[сфер" г[О НемішаЇкькій селиіі]m раді на 2020 рік

ІЬймснування гоііовпою разііоі.яді"іtа іtоііпівмісцевогобіоджеіу/відповідальноювиконавця,

Трансфер" з інших місцевих бюджепв
Трансфер'пт іtііLіин біоджеmм

усьою16

l
всl,ц'l-

усього

д-ія на І пе  іаІіьііого фоіuу m.
дОТаЦLЯ «а                  і         загаль],огофондуF.а.        |  спешфНОГОфоЩУm:,-,.". І              заіа1іьііого фоііду на               і                              с    цнайменушіняіі]ансфсрту~

3

а"еІ,

6 8 1о „

Субвемція змісцевоюбюджету

Інші субвенції з

субвещія змісцеЕююбюджету

Су6венш з
І- субв€нLlіL зкод наймеі+уt"ня  зпдт[о з Тііповою крограм«оюфікацієіовііда"івmіредитува"місцевих деІ,"нокуб держномубюджетун8 місцевогобіодкугіа

1

власи                          бюджеmв Іодку навиІ(онаІmгірогт"соціфн®економічноюрозвиткурегіонів12 місцеіюгобюджету'з вшонаннякрогт"сощально-економічноюРО3ВІТТкуРеПО»іВ співфіншсуванняінвестиційнихпроеІmвl4
місііевогобюджету15

2омога населенню 4 S 7 9
200000 200000

е  виш+а медична доп
28300 21720о 245s001s0000738100

Багаюпрофільна стаціонарЕіа медичшаогюмоганасеjтенгtю
дУправгііння  соціального захис.іу насегіенняБодянсьіtоЇРдА

1 50000

6ЗЗ40ОроВіддh      КУJ1l.ТУРІі,      НаціоііаJІЬНОСТСй     m•.йБоодянсь!ооЇРдА
0 104700 0 0

реJтlгі         рЗабезпечення діяjіьності палаців і будиніtі вкугіьтури,клубів,центр]вдозвLгілятаіншихклубі"заюіадів
6340о23000 З95300 4S8700230m2s64002487800

Забезпеченіія дія]іьності біб]ііотеіt

0
18300150s500834300671200

0
238100982300

1Шола мі[стецтвВіддіІіосві"БоDодянськоЇ РдАдошкільнаосвіm 0
208400 1042700

І

зоооо

7739002244800 14451002544800
Надання загальноі с€редньо.і осві"загаjтькоосвітнімиtіавчаj]ьнимизакладами (вт`ч.іпколою-дитячимсадком,іігіернатомпришколі),спешаjтізованmшіпколами,иколег`іами

ітіцеями, ґімназіям  ,            умК-кмйобласіііійбюдже.г

ЗООООО 2244800 2s44800
иівсьдепартамент регіонального розвиткрґ тажі4ТJ[ОВОКОМУНаЛЬНОГОҐОСГ[ОдаРС'ІВа

о6тідержадміністраііііГоловнеуправjіінm національноЇ полііііЇ вКі4ЇвськоЇобластіірпінсьtсийвідділbськевідділенііяполіщіІ

60000 30000 90000

родян8-дІІРЗ ГУ дСНС Укра-шн у КнЇвськійIhІІка)

/
`-   `-:^`_,

`-  ,  .  )  І )  '--'§.'• \ 40000 0

300000              ^ 4077?m

40000649620О

х
обііасті (смт.    родяусьоґо

*mu,-4.
тФчь,`;;__t±то_Е_1;Ф:ґ;- 1ООООО             ` 1988sОО               ЗООООмідра

•Норма"вно-правовий акт (наймеtіуваtшя. дата, номеFі), відповідно по яіtОго отримує"я трансфсрт, зф   ч 1дLд
йї"`-(/-')-Jst`,іJ_//--1``•.`__=

•.Норма"вно-правовийm(найменут"m,дащноь4ер),в`дповіднодояююнадаетьсятрансферт,зазн\
Селнщі.нні"ова                                   \\фр,$    і.hФ.,'-`:іс`с



г- додшон 6
до  рі]і]енш 48 сесіЇ VII ск7іиханш НемішаЇвсьЕюі се]піщоЇ радЕ від
26,05.202О роісу .Про внєсешя змш до рішешя до рLшеішя 44 сссіЇ VII
сісіпііаЕшя Неміі]іа-DсьхоЇ селшіщоЇ раzщ  вщ І 812.2О19 роіtу  -Про ое]"щіі.ій
бюд*ет НеmшаіDськоЇ се"щоі mш Еіа 2020рік'

(пужт 4)

Розподіл коштів  бюджету розвиткрr за об'єктами по НемішаЇвськііі селііщній раді у 2020Еіоці

кодПрограмноІкласифііtаuіі Код ТиповоЇпроірамІ1о','класифікаці.t кодФункціона]іьно•і'кj[асифікаці'і Найменуван ня головного розпорядні4 іtа коштів місцевою бюджету /відповідальноговиконавця,найменува«нязпднозТиповоюпамноюкгtасифікацієювидаґгківтакредитуваі]нямісцевих

Найменування об ' єкга відповідно до проектно-кошгорисноЇ

строкреелізаціїоб'єкта
Заішьнаmртість

mягвЕlдатІ{івбІОдку рівеньбудівеJІьно',ІmОвнmі

•идатківтаі{рсдиіуванііямісцевихбюджстlв вщатків такредіпувашнямісцевихбюджет1в видатків такредхтуваннябюджету рогр                                     бюджелів докумеLгтац[Ї
(рік початку ізавершення)

об'єкта'гриіюнь
розвіпку,гривеЕІь

об єісіа на кінецьбюджетноюпер,оду,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0l1ОІ50 0150 0Lll Організацій не, інформаційно-аналіти ч не та матеріально-технічне Придбання компютера-2шг. протягом 27000 27000

зобеmечення діяльності обjіасно.і. ради, районноЇ ра`ци, районііоЇ у містіради(уразі`і-і.створення),місьіtоЇ,селищноЇ,сіjтьсько.і.рад 2020року

01  10150 0150 0111 Оріш[зацій не, і гіформаційно-аиал і"ч не та магеріапьно-технічне Пріідбаніія принтера БФУ-1 [ігг. протяюм 1 3000 13000

забезпечегtня діяjтьності обласно.і. ради, райоино.L. ради, районно`і. у м[стірад]і(уразі'Ґі'створення),місьіtоЇ,селищноі.,сLг[ьськоїрад 2020року

0 l 1 0 1 50 0150 0111 Орг`анізацій не, і нформаці йно-анаіт і"ч не та матеріагіьно-техн іч не Придбаііня            багатофункціонального           мобільного гіротяюм 30000 зоооо
забезпечення діяjіьності обгіасно']' ради. районноЇ ради, районко`і` у місті вагончика(причіп)  для  ттроведення  масових  заходів  «Бє'г- 2020року

ради (у разі Їі` створення), місько.і., селищно.і., сLльсько.і. рад мобіль».

01 10 l 50 0150 01„ Орг"ізацій не, інформаLіійно-анаm іти ч нє та маґтеріа7іьFю-техн іч не Придбання  фотоапарату Сапоп EOs 2000D  з об'єктиіюм і 8 протягом 15000 І 5000

забезпечення діяjтьності обг]асноі ради, районно.і. ради, районноі у місmради(уразі`і-I.створення),місью.і.,сеттищно`і`,сільсьіtо.і.рац 55 IS п 2020року

0110150 0150 0l1l Оргаіtізаці й не, і нформаційно-анал і" ч не та матеріаjтьно-техн іч не Придбання  Кубіtа з гравіюванням протягом 10000 10000

забєвпечення діяльгіосґі обласно.і. раді[, райокно'і' ради, районно`і` у містіраді[(уразі'і1`створення),місько'і',селищноі`,сіjіьсько.і.рад 2020року

0110150кЕквз110 ' 0150 0111 Оріш[заці й не, і ііформаці йно-аііал і"ч не та матеріально-техні чне Придбання шафи офісно.і.-1  Lігг протяюм 8100 8100

забезпечекня діяльності обііасно`i ради. райоіігюЇ ради, райоЕіноЇ у містіради(уразl.]-].створеl1ня),мlськоЇ,сегіищно`l.,сІjтьсьІ(o.l.рад 2020року

Прндбанm Обладнання і прсдметів довг.острокового кор»с'гуванm" 10з1Оо      -

0116013 6013 0620 3абезпечен ня діяг[ьності водопровідііо-каналізаційного юсподарс'гва Послуги  іtоригування та  експертизи ПКдпо реконструіt.іпозамайданчиковихмережюсподарсько-побутовоЇкаЕіалізаці'і.зjспорудамиповул.Технікумівська,14вселищtНемішаєветабудівег]ьномонтажніробо" ПРОТЯГОМ2020року 220000 220000

КЕКВ З142 "Рскоііструкііія та рес'гавраЕ[ія інmm Обє]стів" 220000

0 l 1 60 1 з 6013 0620 Забезпечен ня д і яґіьності водопровідно-канаг]ізаційіtою юсподарсгва Капіmгіьний ремонт оюрожі санітарних зон свер;іовин повул.Горькоговсе7іищ[Немішаєве» гіротягом2020року 100000 l 00000

КЕКВ З1З2 "Капітальніій і..монт іншш обєістів" 100000

01 16030 6030 0620 Організація блапоустрою насегіен их пунктів Придбання спортивною обладнання дляжигловогокомпjіексу«Світлиця»(вул.Гагаріна). протяюм2020року 30000 30000

КЕКВ З110 "Прндбаі]м обладі]аііш і предмєтів довгострокового корі[с'тування" зmm - -: : :- -,

6040
`   0620

3аходи, пdв'язаmз пQліdіl[еіш"пmноЇ вадіі      t Щидбзння    обгіадііанщ   діі&   ЬіднФшєння   <Сюйкшk'v< ітgвунjСфовавсмт.Неміmаєв5` пр-юм2020рОку ---,  ---І 1зоао 1 гзїФ  ` : ';0 1 1 60405

КЕКВ 3110 "Прндбаі]m Обладнапm і Dредиqів довгостроіювого ієорнстування" 1 13000



0 1 1 6040 6040 0620 Заходи, пов'язані з погііпшенням питної води Кагіітапьний ремонт свердгговини гіо вул. Гаmріна (ОСББ«ЖКСвітлиця») протяюм2020року 150000 І5000о

КЕКВ 3132 "Капіталі,нвіl рємонт іншm обєістів" 150000'

01 17370 7370 0490 Реаjіізація ін ших заходів щодо соціально<кономічною розвитіtу Ві4гmов]іення робочою проекту із будівнщтва водопроіюду ПРОТЯЮМ 100000 10000о
теІ)иторій гіо вупііцj Ювіііейна та вугі.Миког[и Личака в селищінеміІJmве 2020року

01 1737о 7370 0490 Реалізація ін ших заході в щодо соціально€коиомічною розвитку Виготовjтення робочою проекту із будівніщгва зовнішнього ПРОТЯГОМ 1 00000 1 0000О
територій вуjіичною фвітjтеніія по вулиці Ювілейна в се7іищіНемішаєве 2020року

01 17370 7370 0490 РеаТіізація ін ших заход[ в щодо соціально€ко номічною розвитку Виююшення робочого п роеісгу із будівництва ювііішньою ггротяюм 50000 5m
територій вуличною освітленіія г]о вулиці Микогіи ЛичаЕGа в сеітищіНемішаєве 2020року

КЕКВ З122 "Капітальне будівшцтво (прщбавш) іЕ[шнz ®б€ктів" 250000

0 1 1 746 1 7461 04561_' Утр"анн m розвиток інфраскруіґгури  автомобі]тьних доріг m Капітагіьннй ремоі+т дорожньою покрmя гю вул.ГОрького проl`JІгом 810795,00 810800       (

дорожньоі іЕіфраструктури за рахуноR копггів місііевою Бюдкрr в смт.НЬмішєве БОродянсьюю райощr КнЇhсьюЇ областj(юригуванFія) 2020року

КЕКВ 3132 "КаDітаітьнні рємонт іншm обєяггів" 810800

0 1 1 746 1 746I 0456 Утріімання та розвиток jнфраструктури  автомобітіьних доріг та В и гсгювтіення робочого проеісгу по об 'єкту: td'еконструкція про"юм 80000 80000
дорожньо.і' інфрас'іруктури за рахунок коіІггів місцевою бюджсгу східців з поручнем в яру  по  вулицj Шевченка (до переходучерезрічкуТопірець)всмтНеміmаєвеБородянсьююрайокуКі4Їіюько'L'області» 2020року

:КЕКВ З142 "Рекокструкція та рсставраLіія іншііі обєктів" 80ооо

0 1 1 9750 9750   - 0180 Інші субіюн ції з місцсвою бюджецr на співфінансуванш інвестиці й ЕLих Реконструкціі майданч ика водопроЕідцmс сг[оруд із пр"гом 2960178,00
ПРОІТ" і ПРОСіСТіВ застосуваш" новітн іх технологій " вста[іоішеFінямодульноЇсташціЇзочис.китазнезаmізнеmят]итFіоЇ водиповул.ЛесіУкраЇіtкивоелищіНсьtішзеDр 2020року

ОП9750 9750       __ 0180 [нші субвенції з місцевого бюд]ке.рr на сгіівфіна«суванш інвос"ційних Реконс.грукціі майдан чи і{а водопровідfшх €поруд і3 ПРОТЯГОМ 2546513,00
г[роґрам і проектів застосуваmямновітніхтехнолdҐій'й:Ьс"Ошеннямодульно].сгаіщіізочис"итазнєзаJ[ізненняпmноЇ водііповул.ГорькоговселищіНемішаєве 2020року

01 19750 9750 0180 [нші субвенці'і' з мjсцевого бюджету на співфінансуваііня інвес"ційних
Співф і нансування будівельних робіт такорегуванняпроектупооб'єкту«Реконсгруіtціюпідземноговодозабору№5всетшщіНемішаєію)

протяюм 1 500000,00 ЗООООО
програм [ проектів 2020року

КЕКВ З220 "Капіі`аjтьні трансФсргн оргчн.м дсрoкавноґо ушравjтіііm інші]L рівнів" ЗООООО

01 І 9770 9770 0180 Інші субЕюнці.і. з місцевого бюджету Капітагіьний ремонт огорожі  Неміша-івсьіtо'і' 3ОШ І-Шступенів№1повул.Заводська,45всмт.Немішаюію протягом2020року 0 0

0 1 1 9770 9770 0180 Інші субвенціЇ 3 місцевого бюджету Прндбання с'[елажів для сушки посуду для Неміша.і'вськоїЗОШІ-ПІступенів№1 протяюм2020року 33000 з3000

о 1 19770 9770 0180 Інші субЕюнщ.і з місцевою бюджету Придбання морозиг[ьно.і іtамери для НемішаЇіюькоЇ ЗОШ [-Шступенів№і протягом2020року 12000 12000

0 1 1 9770 977о 0180 Інш[ субвенці.і. з місцевого бюдже.гу Придбаніtя ноугбука-для дНЗСрібною дзвіночка ПРОТЯГОМ2020року 10000 10000

0 1 1 9770 9770 0180 Ініііі субвещі.і. 3 місцевого бюджету Придбання духово.і LіIафа-дгія дН3Срібного дзвіночка
гіротягом2020року 20400 20400

30000 з"J01 ' 9770 9770 0180 Ініііі субіюнці'і` з місцевогоББі;Бr Придбанняелектроmи"-длядНЗПівн-нk           -l



0' 19770-- 9770 0180 Іні[іі субвенці`і' з місцевою бюджету Придбашя портомийок- для дНЗ mвниіt про"гом2020року 20000 20000

о 1 19770 9770 0180 Інші субвенці'і' з місцевою бюдже'ту Проеісгор ACER Х 118 (МR.JРzl 1.ОО1 Гдія Шкопи мистецтв ПРОТЯГОМ2020РОку 7100 7100

0 1 1 9770 9770 0180 Інші субвещіЇ з мjсцевого бюджету Придбання цеігграjіьної завіси для Неміша.і.вського міськогобУдИНКУКУЛЬ1УРИ протягом2020року 20000 20000

0 1 1 9770 9770 0180 Інші субвенціЇ з місцевою бюджє7гу Придбанжя звуіtОпідси7тювальііоЇ апарагури дляНемішаївсьіtогоміськоюбудинкукультуріі протяtюм2020року 75300 75300

01 ] 9770 9770 0180 Інші субЕюнції з місLtевою бюджегту Виконаі[ня робіт по реконструкці'і` котепьн і Немішаївсьіtоюміськогобудинісукуjіьтуризаадресоювул.БогданаХметіьнііцького,1всмт.Неміша€ве ПРОТЯГОМ2020року 300000 ЗООООО

01 1 9770 9770 0180 Imni субіmщі'і. з м ісщевою бюджггу кш'  -       й пр-м•,2020роіу 81079$,00 0гщгь"   ремонт дорожньою покрtmя по вул.Горькрю tЬчсm.Шмішаєі!еБородянсьіюmрайонукиївсько.і.обmізrвічХ(фііщьшня)

о 1 19770 9770 0180 Інші субвенці.і. з м ісцевою бюджету Капітальний ремоm дорожньою покритя гіо ву][.Гулжа-Артемовськоювсмт.НемішаєвеБородянськогорайонуКиївсьіtо`і.обласгі(коригування) ПРОГЯГОМ2020року уJ2J2:J .ґю 146000

0 l 1 9770 9770 0180 Інші субвенц[.і' з місuевого бюджету Капітальний ремонт дорожньою покриття повул.МоIіодіжнавсмт.Неміі[]аєве проп`ягом2020року 1070859,40 160700

0 ' 19770 9770 0180 Інші субвенці`L` з місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожньою покриття по вул Лісова всмт.Немішаєве протягом2020року 746244,00 1  1 2000

01  19770 9770 0180 Інші субвенці.і. з м ісце8ого бюдже'ту Капітальііий ремонт дорожньою гіокрипя по вуIі.Різдвяііа всмт.Неміі]]аєвеБородянськоюрайонуКиївськоїобітас.гі(ісоригування) ПРОТЯГОМ2020року 1236906,80 І 85600

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Каііітагіьний ремонт дорожньою покриmя по вуті.Ювhейнавсмт.Нем[шаєвєБородянськоюрайонуКи.і.Еюько.і.обгіасті(іtоріпуваі+ня) протягом2020року 5015І72,00 752300

01  19770 9770 0180 Інші субвенціі. з місцевого бFОдже'ту Капітаііьний ремонт дорожнього поіtриття гіо вул.Мнру всмт.Немішаєве протягом2020року 1966758,00 295 ] 00

01  19770 9770 0180 Іні[]і субвенції з місцевою бюджету І(апіта`гіьний ремонт дорожі]ього покрипя ітовул.ТехнікумівськаувсмтНемішаєве гіроггягом2020року 2927057,00 439100

01 19770 9770 0180 Інші субвенціЇ з місцевого бюджету Придбання духово.і шафи-8000ітtн , придбаі{няхолодиjіьниі{а6000грн протягом2020року 14000 ] 4000

0119770 9770 ОІ80 Інші субвенціі. з місцевою бюдже'ту Придбання еіtраіту і  шт.-9000грн. ПРОГЯГОМ2020року 9000 9000

о l l 9770 9770 0180 Ііііі]і субвеF]цj.і з місцевою бюджету
Прщбання Цифрового п іаніно clavinova Yamaha CLP б75R протяюм2020року 81000 8 ' 000

01 19770 9770 0180 Інші субвенці.і. з місцевою бюдже.гу
Проведення іtап іmгіьною ремонту п і шохідно.і. дор]жіtи - гLрогягом2020року 150000 150000

0 l І 9770 9770 0180 Інші субіюнці.і' з місцевоґо бюджету КНП  БРР  «Бородянську  ЦРЛ»  на  придбання  медичногообііаднання протяюм2020року 50000 50000

01 І 9770 9770 0180 Інші субіюнці'і` з місцевого бюджєгту Реконструі(цію спортивного майданчи ка для м ін і-футболу зjіпучнимпокритт"розміром42х22вНемішаїіюькомунавчально-виховномукомпгіексі«СпеціаггізованашколаП-Шсгупенів-загельноосвhшшколаІ-ІГІступенів»заадресою:вул.Шкіітьна1, протяюм2020року 377900 377900

01 19770 9770 0180 Інші субвенці.і з місцевою біодже'tу Фі]іьтраційне обjіаднання( l коміUіеп) на суму 32000ірн.дН3«СРібнийдзвіночок» ПРОТЯГОМ2020року 32000 3200о

0119770 9770 0180 Інші субвенціЇ з місцевого бюд.юе'ту Фільтраційне обгіаднаніtя( l  компгіеіст) на суму32000грн.дІІЗ<<дзвіночою} ПРОТЯЮМ2020року 32000 32000

01  19770 9770 0180 Інші субвенціЇ з місцевою бюджету Фільтраційне обладнання( 1 комгіг]ект) на суму32000грн.д`ІЗ<сmсоваказіtа» протягом2020року 32000 32000



0119770 9770 0180              І0180Ініііі субвенці.і. з місцевого бюджету Фільтраційне обладнаFіня( | комгілеп) ііа суму32000іі)н.дІЗtdІівник»1еісг),{а ПРОТЯГОМ2020рокуПРОТЯЮМ з2000з20003200045000 3200032000 -о-
0119770 97709770 нші субвенціЇ з місцевого біоджету ФU[ьтраційне обладнаЕіня(   комгш             суму32000іі]н.НВКФіT[ьтрацLйі]еобладі+ання(1комплекг)і[асуму 32000п.нзоІІІ№1Пф[у"звитmовrіенняПКд:«Капітаjtьнийремоігг 2020рокупрфюм2020РОкупрmягом

32000

0 1 1 9770 0180              І нші субвенції з місцевого бюджету
45000

0l 19770 9770 0180 Інші субвенціі з місцевого бюджету
прим іщень кух[і[ та Їдельні Неміша1.іюькою  навча]іьіIо-виховногоіtомтUтексу«СпеціалізованашколаІ-Шс'гупенів-загальнmвітняшколаІ-ПІступенів»,заадресою:Київськаобласть,Бородянськийрайон,смт.Немішаєве,вулШкільна,іПКд.«Капітальнийремонт

2020рокупроп`ягом

55000 55000

01 197700119770 9770 0180 Ініі]і субвенці.і. з м ісцевою бюдже'гу ПОСЛУГи З ВигоГОвJіеНняприміщенькухніта.ідальні Немішаїіюької ЗОШ  І-Шс']упенів№1,заадресою`Ки`і`вськаобг[асть,Бородянськийрайоіі,смт.Немішаєве,вуіі.Заводська,45б- 2020рокуПРОП`ЯГОМ2020рокупротяюм

167200 167200

9770 0180 Іtіші субвенці-і. з місцевою бюджету КНП БРР «Бородянську ЦРЛ» на придбання нео  хщноюмедичіююобтіаднанняальнідляНемішаївсьіtою

54000 54000

О І 19770 9770 0180 Інш[ субіющі`і. з місLіевого бюдже.гу Придбаііш обладнання діія іднавчаjіьно-виховногокомііj]ексу "Спеіііалізована школа П-шкоітаІ-ІПенів" 2020року

0 1 1 9770 9770 0180 Інші субвенціЇ з місцевого бюджету

ПІ с.тупенів-заіаjіьноосвіті{я                     ступВиготоЕUтенняпроектно-кошгорисноЇдокумен.гаці і."Капітельнийр€моmзвстановленшавтоматичноїсис.гемиОповіщепнялюдейпропожежунаобєкті:Немішаі.вська3ОШІ-Шстугіенів№l,заадресою:Киі.всьіtаобласггь,Бородянськийрайон,смтНемішаєве,вулЗаводська,45"еньнітаЇZLаIтьііі
прсггяюм2020рокупротягом 1 1 0000154000 l 10000154000

01 19770 9770 0180 Інші субвенці'і' з місцєвого бюдже'ту                            •внів" Капітаітьний ремонт приміщ       кухНемішаїіюько.і`ЗОШІ-ПІс`гупенів№1, за адресою :Киівськаобласть,Бородянськийрайон,смт.Немішаєве,вул.Заводська,45 2020року

4077700
І              .            І       `     L             . е  жавного управjііння інших рі зоооо 30000

01 1980о 9800 0180 Субвенuu з місцевого бюджету державному бюjіжет на виконання програмврепонів
Придбання 2-х ноутбуків на  Гоіювне упраLшmнянаціональноЇполщіівКиівсько.іобтіаmІрпінський відділ1

протягом2020року

соціаjтьноскономічною РОЗ  И.ІКУ                                                                     Бородянсьіtе відділен ня пОЛ іЦіВЗ220"Капітаjтьнітрансфертиоргаііамдсржавногоупрашінняіншііхрівнів"
зооооХ6264600

кЕк х
1х 'х Іусього                                                                      |                                  х                                  |        х        І

Сепвщі]Е[й г.олова



додаток 7

до  рLшення 48 оесіЇ VII смиканм Немішаі-вськоі ссгіищноЇ ради від
26 05 202О року "Про внеоенm змін до рішенm до рішеіі!ія 44 сєсії VП
сmііісаііш НеміLmі`всьюї сегmщ»о'f раді]  ві[і 1812.2019 року  .Про
селищний бю[іжеґ Немішаі-всьіtоL сеііиіщоЇ радіі m 2020ріk-

(ІvІlІст 5)

Розтіодh внтрат бюджс.іу Неміша.і.вськоЇ селііщноЇ ради m решізацію місцевих/регіоншьнш програм у 2020році

код Код ТиповоЇ код Найменування і®ловного розпорядгшіtа коііпв

Найменуваніія м ісцевоЇ / регіонаjіьіtоЇ програми

дата m номердокумента,

усього Загшіь"й фонд8

Спеціальнусьогоий фоІ1дутому чисііі

ПрограмноЇ програмноі Функщоіtаjіьі[оі м ісцевопо біодже.гу / вtдповідаjтьною виконавця, яf"
mасифіmціі класифіюцІї

ісласифікації найменуванЕ1я  згlднО з Типовою програмноІО затверджеію
вщатmв та вндаткі в та видатіав m к;tасифікацісю вждатіtі в m крсдіггування місцевіІх місцеву

бюджелрозвитку10
кредитуmнішмісцевІ"бюджеmв1 кредитуmнгLямісцевихб кредитуmіінябюджєtу бюджеmв регіона7іьнупрограму6

юджеmв2
з 4`                 без                 я' 5 7 9І

зооо Соц.аг[ьннR заш[ст та соціальне за      ііеtіенн
Проірама  фінансування заходів Нем іша-і.всько.і 6000О,005000000 60000,005000000 0,00 0,00

0113192 3192 1030 Надання фінансюво. підтримки громадськи м
орган ізаціям інвалідів і вє'теранів,діяльнісгьякихмаєсоціальнуспрямованість територіаТіьноЇ первинно.і- оріанізаціЇ вегеранівУкраЇниуБородянсьіtОмурайоніна2020рік.

0113133 з1з3 1040 Інші заходи та заклади моjюдіжно.і. полі"ки Проірама «Обдарована мотіодь» на 2020-2022роки

4900 00 64900 00
011з133 31з3 1040 Ігіші заходи та заіс]іади моjтодіжно.і. політики Програма «Моjюдь - наше майбутнє» на 2017-2020роіа4По]іоженняпропорядокнаданняодноразово.і. 6'З62300 00

362300 00
0113242 з242 1090 Інші заюіади у сфері соціального захисту і

15000 00 15000 00

соціал ьною забеспечення матеріагіьноЇ допомоги громадянам, які опинилисявскщцнихжитгєв!гхобсіавинах,таіншимкая€юріямгромадян

0113242 з242 1090 Інші заклади у сфері соціального захисту і Програма  Нагородження  відзнаіtами

429700 00

соціал ьного забеспечен ня НемішаЇвсько.і. Gjіиііщо.і. ради" на 2017- 2020 роки

24 Куітьтура і мнстеіітво хПрограмакуїіьтурно-мисгецькою розвитку се]іища
429700 00

01 14082 4082 0822 Інші заклаци та заходи  і"узі культури і

76000 00

миmІша Немішаєве на 2018-2020 роки.

Фізнчна кvітьтуt.а і спорт
Програма розвитку фізично'і' кугіьтури і сг[Орту у

І
76000 00

0115051 5051 0810 Фінансова підтримка рег нельних
всеукраі.нських орган ізац й ф ізкуjіьтурно- се]іищі Немішаєве Бородянського району на 2016-
спорґгивно.і- спрямованосгі дtія проведеннянавчально-тренувельно.і.таспортивно.і'роботи 2020 рои

ЖС             ком  на.іьне господарспо х

0 1 1 60 1 3 6013 0620
нтJІоЕю-      уЗабезпечення діяльності водопровідно-канаjіізаційногогосподарсгва

Програма розвитку житлово-комунальногогосподарстваоепищаНемішжвена2019-2020 роки s20000,00 200000,00 З20000,00 320000,00

0116020 6020 062о Забезпечення функціонування підприємсm,установтаорганізацій,щовиробгіяють,
Програма розвитіqі жігглово-іюмунальною

З18000,00212260000 З18000,00209260000

30000 30000

ви конують та/або надаю.іь житлово-комунальніПОСЛУГИ юсподарства сеjіища Немішаєве на 2019-2020 роки2017

01 16030 6030 0620 Організація б7іагоустрою населених пуіжгів Програми благоустрою селища Немішаєве на        -2020рош.



0 1 1 6040 бо40 0620
Зжоди, пов'язані з поліпшенням питно.і. води Програма розвитку житлово-комунальногогосподарстваселіщаНемішаєвена2019-2020 роки 26300О,00 263000,00 263000,00

65 Трансг[орт, дорожнє господарство, зв`язок,тєu]екомунікащіітаінформа"ка х

1805400 00 914600 00 890800 00 890800 00
0117461 7461 456 УтриманFія та розвит\ок інфраструісіуриавтомобільнихдорігтадорожньо.і. Програма Еtапітального та поточЕіого ремонтуаLвтомобіjіьнихдорігкомунально'і-влаюносіі ` ' '   ' ' `    '  . ' '   ' '

інфраструктури за рахуtіок коііггів місцевоюбюджєту сеjіища Немішаєве  на період 2018-2020 років

53 Сільське і лісове господарство, рибнегосподарствотамислt[вство х

100000 00 100000 00
0117130 71зо 0421 Здійснення зєLходів і3 землеустрою Програма використання та охорони земель  селищаНемішаєвенапфіод2018-2020роки.

68 Запобігання m ліквідація ііадзвmчайііііхситуаційтанасjїідківстихійногоjтііха х

1З1300 00 131300 00 000 000
0118110 8110 Оз800380 3аходи і3 запобіганш m ліквідаці.і. надзвичайних Програма 3 запобігання поширеншо та подоііання

13000 00 1ЗООО ОО

'''

ситуацій та наслідків стихійною лиха нєюлідків  СОVІD-19 на територі.і. Неміша.ЬськоЇсхшищно.і.радина2020рік.

01 18220 8220 Заходи та роботи з мобігіізаційноt підготовкимісцевогозначення «Програми реаmзаціі заходів щодо виконання3аконівУкраі.ни«Провійськовийобов'язоківійськовуслужбу»та«Промобілізаційнупідготовкутамобілізацію»на20і8-2020рік»

Правоохоронна діяльність та забезпечеііііябезпекидсржавнІншізакодигромадськоюпорядкутабезпеі{и х

88500,00 88500 00
230 0380 Програма « Безпечне селище» на 2  18-2020 роки

0118230
Охорона навколишііього прііродногосередовища х

1000 00 1000 00
01 1 8340 8340 0540 При родоохоронні заходи за рахуноіt цітіьових Про затвердження Програми охорони

фощів г навіtолишньою прирQ              довища селищанемішаєвеНа2q,"с?,=S\`

'.-с^` ,,,(  -х  -  І    `  . `,, ,  1 х 6390700,00 4915900,00 1474800,00       1473800,00
х                  х                   х          усьо  оСелиііішійі"оm                                                                            \`у,  \

с.   .замідра


