
 

 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
П’ята  сесія восьмого скликання 

 

від  21 січня   2021 року                                                                            с.Верхня 

№ 72-5/2021                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін та доповнень 

в сільський бюджет на 2021 рік 

  
 

     На підставі ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 
Україні, рішення третьої сесії  сільської ради  Верхнянської ОТГ  від 24  
грудня 2020 р. № 51-3/2020 «Про сільський бюджет на 2021 рік», 
розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації №6 від 
19.01.2021 р. „Про розподіл обсягу субвенції на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я”, сільська рада 
об’єднаної територіальної громади 

 

в  и  р  і  ш  и  л  а  : 
 

1. Збільшити план дохідної частини бюджету по загальному фонду в 
сумі 232 400 гривень по: 

  41055000 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів   та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету”. 
          2. Збільшити бюджетні призначення сільській раді за кодом бюджетної 
програми 0112144 „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет” в сумі 232 400 гривень (КЕКВ 2730). 
          3. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 3 974 170 гривень 
спрямувати за кодами бюджетних програм по : 

- по загальному фонду на суму 1 675 100 гривень, а саме: 
0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” в сумі  



163 300 гривень (КЕКВ 2111 – 47 500 гривень, КЕКВ 2120 – 10 500 гривень, 
КЕКВ 2210 – 25 300 гривень, КЕКВ 2240 – 50 000 гривень, 2274 - 30 000 

гривень); 
0110160 „ Керівництво і управління у галузі освіти у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 109 800 гривень (КЕКВ 2111 
– 90 000 гривень, КЕКВ 2120 – 19 800 гривень); 
            0131151 „ Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі 72 000 гривень. (КЕКВ 2110 – 48 

600 гривень, 2120 – 10 700 гривень, 2240 – 3 000 гривень, 2272 – 600 гривень, 
2273 – 9 100 гривень). 
            0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі 60 000 гривень (КЕКВ 2273 
– 10 000 гривень; КЕКВ 2274-50 000 гривень).  

0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 105 000 

гривень (КЕКВ 2210 – 50 000 гривень, КЕКВ 2240 – 15 000 гривень, КЕКВ 
2273 – 40 000 гривень). 

0117130  „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі 120 000 гривень 
(КЕКВ 2240). 

0119800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” – 25 000  

гривень (КЕКВ 2620) в тому числі „Програма профілактики злочинності, 
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян на 2019-2023 роки” - 
15 000 гривень; „ Програма забезпечення пожежної безпеки у Верхнянській 
ОТГ на 2021-2025 роки” в сумі 10 000 гривень. 

0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” в сумі 1 020 000 гривень (КЕКВ 2111-820 000 гривень,  
КЕКВ 2120 – 180 000 гривень, КЕКВ 2240 – 20 000 гривень). 

- по спеціальному фонду на суму 2 299 070 гривень, а саме : 
0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 26 200 

гривень (КЕКВ 3110). 
0117361 „Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” в сумі 2 192 870 

гривень (КЕКВ 3132) „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С090606 Верхня-Станькова-Довгий 
Войнилів у Івано-Франківській області”. 

0118311 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”  в 
сумі 80 000 гривень (КЕКВ 3132) для співфінансування „Проекту покращення 
екологічного стану річки Василишин з розчищенням та розширенням її русла 
в селі Довгий Войнилів  Верхнянської ОТГ”.  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду  в сумі   2 299 070 гривень .        

4. Частину залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
сільського бюджету, який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 244 000 

гривень спрямувати відділу освіти за кодом бюджетної програми : 



0611061 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти”  
(КЕКВ 2110 – 200 000 гривень, КЕКВ 2120 – 44 000 гривень).    
            5. Здійснити передачу бюджетних призначень по головних 
розпорядниках коштів сільського бюджету: 
 

            1). Зменшити бюджетні призначення передбачені відділу освіти по 
загальному фонду за кодами бюджетних програм: 

 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” в сумі 27 327 гривень (КЕКВ 
2273 – 3 680 гривень, КЕКВ 2274 – 23 647 гривень); 

0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” в сумі 196 179 гривень  (КЕКВ 2273 – 109 160 гривень, КЕКВ 
2274 – 87 019 гривень); 
             відповідно, збільшити  бюджетні призначення відділу освіти по 
загальному фонду за кодам бюджетної програми  
            0610160 „ Керівництво і управління у галузі освіта у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 223 506 гривень 
(КЕКВ 2273 – 112 840 гривень, КЕКВ 2274 – 110 666 гривень). 
             2). Зменшити бюджетні призначення передбачені фінансовому 
відділу по загальному фонду за кодом бюджетної програми: 
             3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі  79 800 гривень 
(КЕКВ 2620) і спрямувати сільській раді за кодами бюджетних програм: 
             0113160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги” в сумі 27 000 гривень (КЕКВ 2730); 
             0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення” в сумі 52 800 гривень (КЕКВ 2730). 
           6. Фінансовому відділу (Л.Зубаль) внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками. 

  7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Романа Гавриліва). 
 

 

Сільський голова ОТГ                                              Михайло Маліборський 
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