
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 29 березня 2022 року смт Калинівка №71-05

Про схвалення проекту змін до 
бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити зміни до бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік, що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради внести відповідні 
зміни до розпису бюджету Калинівської селищної територіальної громади.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
Калинівського селищнргдхолови Свгенія ЧЕРНЕНКА.



ПРОПОЗИЦІЇ

Про схвалення проекту змін до бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік

для розгляду на виконавчому комітеті Калинівської селищної ради

ВИДАТКИ

Загальний фонд

1. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, введенням воєнного стану в країні, виникла 
термінова необхідність у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 
відповідно до «Програми забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної 
оборони на території Калинівської громади на 2022 рік» в сумі 2 000 000.00 грн. та до 
«Програми захисту населення і території Калинівської селищної ради від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекційної хвороби COVID- 
19), забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки» в сумі 2 000 000,00 грн., 
заохоченням грошовою винагородою членів громадського формування згідно «Програми 
фінансової підтримки громадського формування з охорони громадського порядку 
«Калинівська варта» в сумі 1 700 000 грн.. надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам, які здійснюють комплекс заходів, спрямованих на стримування і відсіч 
агресії проти України, на забезпечення захисту населення, безпеки оборони, суверенітету і 
територіальної цілісності України на території Калинівської селищної територіальної 
громади у період дії воєнного стану та у зв’язку із збільшенням звернень громадян, які 
опинились у складних життєвих обставинах згідно Програми Турбота» в сумі 3 000 000,00 
грн., здійснити перерозподіл бюджетних призначень, шляхом передачі коштів із 
спеціального фонду до загального фонду, по головним розпорядникам коштів - 
Калинівській селищній раді, управлінню соціального захисту населення, наступним 
чином:
+8 700 000
Код 

тпквк
Видатки бюджету за типовою 
програмною класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування 
на оплату 

праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

ІНШІ поточні
видатки

01 Калинівська селищна рада +5 700 000,00 +5 700 000,00

8110 Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха

+2 000 000,00 +2 000 000,00
Збільшити 
бюджетні 

призначення по
КЕКВ2210 
«Предмети, 
матеріали, 

обладнання 
інвентар» на
2 000 000,0



2

Спеціальний фонд

8210 Муніципальні формування з 
охорони громадського
порядку

+ 1 700 000.00 + 1 700 000,00
Збільшити 
бюджетні 

призначення по 
КЕКВ 2610 

«Субсидії та 
поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям)» 
на 1 700 000,0

8240 Заходи та роботи з 
територіальної оборони

+2 000 000,00 +2 000 000,00
Збільшити 
бюджетні 

призначення по
КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 

обладнання 
інвентар» на
2 000 000,0

08 Управління соціального 
захисту населення

+3 000 000,00 +3 000 000,00

3242 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

+3 000 000,00 +3 000 000,00
Збільшити 
бюджетні 

призначення по
КЕКВ 2730 

«Інші виплати 
населенню» на

3 000 000,0

2. Враховуючи пропозиції управління економічного розвитку, житлово- 
комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської 
селищної ради від 15.03.2022 щодо зменшення видатків по певних об'єктах, для 
спрямування необхідних першочергових статей витрат, враховуючи воєнний стан в країні:

зменшити бюджетні призначення в сумі 9 700 000,00 грн. по наступних об 'єктах: 
0180

Капітальний ремонт адмінприміщення Дібрівського старостнського округу для 
розміщення ФАПу с. Діброва Фастівського району Київської області - 500 000,00 
грн.,

6030
Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Залізнична в смт Калинівка 
Фастівського району у Київській області - 1 500 000,00 грн.,
Капітальний ремонт зони відпочинку в с. Діброва Фастівського району Київської 
області - 500 000,00 грн.,
Капітальний ремонт паркової зони в с. Кожухівка Фастівського району Київської 
області - 500 000,00 грн.,
Капітальний ремонт центрального парку в с.ГІлесецьке Фастівського району 
Київської області - 1 500 000.00 грн..



Капітальний ремонт скверу в с. Плесецьке Фастівського району Київської області
- 500 000,00 грн.,
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Першотравнева, Шкільна 
с.Кожухівка Фастівського району Київської області - 700 000.00 грн.,
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Скіфська в с. Кожухівка, 
Фастівського району Київської області 302 085.00 грн.,
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Незалежності, вул. Українська, 
вул. Зелена, вул. Благовіщенська, вул. Я. Мудрого, вул. Шкільна в с. Данилівка від 
ТП 887, Фастівського району Київської області - 600 000.00 грн.,
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Сунична, вул. Зоряна, та вул. 
Виноградна, пров. Центральний, пров. Кленовий смт. Калинівка, Фастівського 
району Київської області - 350 000.00 грн.,
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Запорізька, вул. І. Франка, та 
вул. Васильківська від ТП 178 в с. Порадівка, Фастівського району Київської 
області - 247 915,00 грн.,

7310
Реконструкція господарсько-побутової каналізації з площі біля залізничного 
вокзалу по вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського району у Київській 
області - 1 500 000.00 грн.,

7330
Будівництво зони відпочинку в с. Велика Солтанівка Фастівського району 
Київської області - 500 000.00 грн.,
Будівництво зони відпочинку в с. Порадівка Фастівського району Київської області
- 500 000,00 грн.,

та збільшити бюджетні призначення по «Програмі забезпечення проведення 
заходів та робіт з територіальної оборони на території Калинівської громади на 2022 рік» 
в сумі 1 000 000.00 грн., здійснити перерозподіл бюджетних призначень, шляхом передачі 
коштів із спеціального фонду до загального фонду, по головним розпорядникам коштів - 
Калинівській селищній раді та управлінню економічного розвитку, житлово- 
комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури, наступним 
чином:

-8 700 000,00
Код 

ТГІКВК
Видатки бюджету за типовою 
програмною класифікацією

Всього зміни Зароб 
ітна 

плата 
і 

нарах 
уван 
ня на 
оплат 

У 
праці

Оплата 
комунал 

ьних 
послуг 

та 
енергоно 

сі їв

Інші Капітальні видатки

код 3000

01 Калинівська селищна рада + 1 000 000,00 + 1 000 000,00

8240 Заходи та роботи з 
територіальної оборони

+ 1 000 000,00 + 1 000 000,00
Збільшити бюджетні
призначення по
КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового 
користування» на
1 000 000,00
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27 Управління економічного 
розвитку, житлово- 
комунального господарства, 
капітального будівництва 
та інфраструктури

-9 700 000,00 -9 700 000,00

0180 Інша діяльність у сфері 
державного управління

-500 000,00 -500 000,00
Зменшити бюджетні 
призначення по
КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт 
інших об’єктів» на
500 000.0

6030 Організація благоустрою 
населених пунктів

-6 700 000.00 -6 700 000,00 
Зменшити бюджетні 
призначення по 
КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт 
інших об’єктів» на
6 700 000,0

7310 Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства

-1 500 000,00 -1 500 000,00
Зменшити бюджетні 
призначення по
КЕКВ 3142 
«Реконструкція та 
реставрація інших 
об’єктів» на 1 500 000,0

7330 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності

-1 000 000,00 -1 000 000,00
Зменшити бюджетні 
призначення по
КЕКВ 3122 «Капітальне 
будівництво 
(придбання) інших 
об'єктів» на 1 000 000.0



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 29 березня 2022 року смт Калинівка № 72-05

Про закінчення опалювального сезону 2021/2022 року в закладах, установах 
та підприємствах, що належать до комунальної власності Калинівської 
селищної територіальної громади

Відповідно до п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 
р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового 
договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення», п. 4 розділу X Правил підготовки теплових 
господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом 
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово- 
комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за 
№1310/16001, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою збереження, раціонального використання 
енергоресурсів та в зв’язку з перевищенням протягом трьох діб середньої 
добової температури зовнішнього повітря вище 8°С, виконавчий комітет
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Закінчити з 31 березня 2022 року опалювальний сезон 2021/2022 року в 

закладах, установах та підприємствах, що належать до комунальної власності 
Калинівської селищної територіальної громади.

2. Довести дане рішення до відома керівників закладів, установ та 
підприємств, що належать до комунальної власності Калинівської селищної 
територіальної громади.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
н» діяльності виконавчих органів

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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