
За рахунок перерозподілу коштів

Східненський ясла-садок 14 900,00

Старостат с. Східне 13 250,00

Східненська ЗОШ 132 750,00

Музиківський ліцей 199 100,00

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 3 550,00

Надання дошкільної освіти 1 425,00

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 2 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів 21 840,00

Організація благоустрою населених пунктів 9 000,00

Організація благоустрою населених пунктів 6 000,00

Комунальні послуги (електроенергія) по всім 
об"єктам громади 121 500,00

56500

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

6 750,00

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти -532 065,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах (Фінансовий відділ)

-9 070,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

9 070,00

Разом: 0

За рахунок надходження субвенції 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

2 097 000,00

Разом: 2 097 000

Підвищення кваліфікації медичних сестер за програмою 
"Організація харчування дітей в ЗДО та ЗСО відповідно до 
принципів системи НАССР"

Додаткова потреба на оплату за природній газ, у зв"язку із 
розірванням договору на постачання брикетів. Планова 
потреба на грудень 8000м.куб*16,554грн

Додаткова потреба на оплату за природній газ, у зв"язку із 
розірванням договору на постачання брикетів. Планова 
потреба на грудень 12000м.куб*16,554грн

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 
(брикети)

Додаткова потреба у виділенні коштів виникла у зв"язку із 
зростанням ціни на електроенергію. На грудень 2021 року 
прогнозоване споживання становитиме 45 000 
кВт*4,22грн=190000грн. Залишок плану 68 500грн

Додаткова потреба на оплату за природній газ. У зв"язку із 
переходом на ТОВ ГК "Нафтогаз трейдінг" із 01.12.2021 
року. (800м.куб)

Додаткова потреба на оплату за природній газ. У зв"язку із 
переходом на ТОВ ГК "Нафтогаз трейдінг" із 01.12.2021 
року. (900м.куб.)

Капітальний ремонт водопроводу від артезіанської 
свердловини 
№ 268 до артезіанської свердловини № 2 з закільцівкою по 
вул. Центральна і вул. Виноградна в с. Загорянівка 
Херсонського району Херсонської області” 
Капітальний ремонт водопроводу від артезіанської 
свердловини 
№ 268 до артезіанської свердловини № 2 з закільцівкою по 
вул. Центральна і вул. Виноградна в с. Загорянівка 
Херсонського району Херсонської області” 

передача зекономлених коштів на компенсацію відпустки

кошти на виплату компенсації невикористаної відпустки за 
2020 рік.

Оплата за навчання працівників ЦНАПу, придбання токенів 
(ключів) та отримання доступу до програмного 
забезпечення

Поточний ремонт вуличного освітлення  (заміна ламп)

Оплата за саджанці дерев для озеленення громади

Оплата за роботи з складання дефектного акту та 
коригування кошторисної документації по об"єкту 
"Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць) 
за адресою: с. Музиківка, Білозерського району, 
Херсонської області по вулиці 40 років Перемоги, 35-А" (2 
черга) 

Оплата відряджень

Підвищення кваліфікації медичних сестер за програмою 
"Організація харчування дітей в ЗДО та ЗСО відповідно до 
принципів системи НАССР"


