
 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
десята  сесія восьмого скликання 

Від 11  червня   2021 року                                              с.Верхня 

№  167-10 /2021                                             

                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

   Про внесення змін та доповнень 

   в сільський бюджет на 2021 р. 

  

     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”, рішення 
сесії Івано-Франківської обласної ради №141-6/2021 від 23.04.2021 року „Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік”,   сільська рада об’єднаної 
територіальної громади 

в  и  р  і  ш  и  л  а  : 

1. Врахувати в доходах сільського бюджету по загальному фонду за 
КБКД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” кошти в сумі 35 000 

гривень та спрямувати їх сільській раді по загальному фонду за кодом 
бюджетної програми 0114082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в 
сумі 35 000 гривень для „Придбання будівельних матеріалів для Храму Різдва 
Христового УГКЦ с. Довгий Войнилів Верхнянської ТГ” – 20 000 гривень 
(КЕКВ 2210) та для „Поточного ремонту церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
в с.Степанівка Верхнянської ТГ” – 15 000 гривень (КЕКВ 2240) (за рахунок 
коштів обласного бюджету на виконання регіональної цільової програми         „ 

Духовне життя” на 2021 рік). 

2. Врахувати в доходах сільського бюджету по спеціальному фонду за 
КБКД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” кошти в сумі 16 500 

гривень та спрямувати їх сільській раді по спеціальному фонду за кодом 
бюджетної програми 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ” 
в сумі 16 500 гривень для „Реконструкції системи вуличного освітлення вул. 
Зелена, с. Довгий Войнилів Верхнянської ТГ” (КЕКВ 3142) (за рахунок коштів 
обласного бюджету на виконання регіональної цільової програми зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2025 року).  



          3. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 341 680 гривень 
спрямувати по загальному фонду за кодами бюджетних програм:  

3.1. 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 41 680 

гривень (КЕКВ 2240); 
3.2. Кошти в сумі 300 000 гривень спрямувати на фінансування проєктів 

„Бюджету участі Верхнянської ОТГ на 2021 рік” за кодами бюджетних 
програм: 

- 0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі 100 000 гривень, а саме 
для:  

 „Придбання крісел для глядацької зали НД с.Негівці”- 50 000 гривень 
(КЕКВ 2210); 

 „Модернізація зовнішнього освітлення прибудинкової території  НД 
с.Верхня” - 50 000 гривень (КЕКВ 2240). 

 - 0115041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в 
сумі 50 000 гривень для: 

„Облаштування роздягальні біля сільського стадіону с.Довгий 
Войнилів” (КЕКВ 2210); 

- 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 100 000 

гривень, а саме для:  
„Освітлення вулиць-запорука безпеки мешканців в с.Станькова” - 50 000 

гривень (КЕКВ 2240); 
„Облаштування території під нове кладовище в с.Збора” - 50 000 гривень 

(КЕКВ 2240). 
- 0661021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” в сумі 50 000 гривень для: 
„Встановлення огорожі біля Станківської гімназії” (КЕКВ 2240). 

          4. Частину залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду загального фонду сільського бюджету, який склався за 
станом на 01.01.2021 р. в сумі 12 200 гривень спрямувати відділу освіти за 
кодом бюджетної програми : 
            0671210 „Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами” для Верхнянського ліцею (КЕКВ 
2111 – 10 000 гривень, КЕКВ 2120 - 2 200 гривень). 

 5. Здійснити передачу бюджетних призначень по головних 
розпорядниках коштів та в межах бюджетних програм, а саме: 
            5.1. по сільській раді: 
            5.1.1. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду за 
кодом бюджетної програми по 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в 
сумі 82 000 гривень (КЕКВ 2240) відповідно, збільшити бюджетні 
призначення по загальному фонду: 



            по 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 12 000 

гривень (КЕКВ 2210 – 8 000 гривень; КЕКВ 2240 – 4 000 гривень); 
            по 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі 70 000 гривень 
(КЕКВ 2240).  

 5.1.2. Зменшити бюджетні призначення по сільській раді по 
спеціальному фонду за кодом бюджетної програми 0117361 

„Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку” в сумі 175 000 гривень 
(КЕКВ 3132) і відповідно збільшити бюджетні призначення за кодами 
бюджетних програм: 

- 0115041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд” в 
сумі 75 000 гривень (КЕКВ 3132 – для „Капітального ремонту стадіону 
с.Верхня Верхнянської сільської ради об»єднаної територіальної громади 
Калуського району Івано-Франківської області”);  

по відділу освіти  по спеціальному фонду: 
- 0611010 „Надання дошкільної освіти” в сумі 100 000 гривень (КЕКВ 

3132 – для капітального ремонту ЗДО садочок „Журавлик” в с. Завадка). 
 5.2. Зменшити бюджетні призначення  відділу освіти передбачені по 

0610160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 99 300 гривень (КЕКВ 2111 
– 87 900 гривень, КЕКВ 2120 – 11 400 гривень), відповідно збільшити 

бюджетні призначення по сільській раді по 0110160 „Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах” в сумі 99 300 гривень (КЕКВ 2111 - 81 400 гривень, 

КЕКВ 2120 – 17 900 гривень).  
          5.3.    Відділу освіти: 
         зменшити по спеціальному фонду бюджетні призначення сумі 320 000 

за кодами бюджетних програм:        
0631061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 70 000 гривень (КЕКВ 3132); 
0641061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 200 000 гривень (КЕКВ 3132); 
0681061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 50 000 гривень  (КЕКВ 
3132), і відповідно збільшити по загальному фонду бюджетні призначення 
за кодами бюджетних програм:        

0631061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 70 000 гривень (КЕКВ 2210-

проведення ремонту приміщення гімназії); 
0641061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 200 000 гривень (КЕКВ 2210-

оплата матеріалів для ремонту роздягалки); 



          0681061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 50 000 гривень  (КЕКВ 
2240-укладання бруківки). 
              При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до 
бюджету розвитку спеціального фонду на суму 320 000 гривень. 
          6. Фінансовому відділу (Л. Зубаль) внести відповідні зміни до 
бюджетних призначень 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 (Р. Гавриліва). 
 

 

Сільський голова ОТГ                                              Михайло Маліборський 


	Р І Ш Е Н Н Я

