
 

УКРАЇНА 
ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Від 20 серпня 2021 р.                        с. Тупичів                               № 71  - о. д. 

                                                                                                                                                   

Про внесення змін до загального  фонду бюджету 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.04.2018 р. №237 «Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» зі 
змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. №476 
«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році зі змінами, спільним 
розпорядженням голів ОДА та обласної ради від 29.07.2021 р. № 33 «Про 
внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік», п.16 рішення 
3 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради  від 27.01.2021 року «Про 
внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року. «Про 
місцевий бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік 
(код бюджету 25523000000)»,  зобов’язую: 
 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету ТГ 
за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету»  на суму 56 360,50 грн. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету ТГ 

по КПКВКМБ 0111182 «Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам» на суму 56 360,50 грн, з них: по КЕКВ 2250 
«Видатки на відрядження» в сумі 1 180,00 грн. на підвищення 
кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної 
педагогічної освіти комунальної форми власності.; КЕКВ 2282 « Окремі 
заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до 



заходів розвитку» в сумі 45 897,00 грн. на підвищення кваліфікації 
вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної 
середньої освіти.; КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7 241,13              

грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2 042,37            

грн. на проведення супервізії. 
3.  Фінансовому відділу Тупичівської сільської ради внести відповідні 

зміни до показників бюджету сільської ТГ з подальшим затвердженням 
на сесії Тупичівської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Лариса ШОВКОВА 

 

 

 

 

                                            


