
 

                                                              

 В Е Р Х Н Я Н С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А  

Калуського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                         

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 19.05.2021 року   № 42                                                     с.Верхня 
 

 

Про внесення змін та доповнень 

в сільський бюджет на 2022 р.     

 

                  На підставі ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішення сімнадцятої сесії сільської ради Верхнянської сільської ради 
від 22 грудня 2021 року № 338-17/2021 „Про бюджет Верхнянської сільської 
територіальної громади на 2022 рік”, рішення обласної ради від 11 травня 2022 
року № 422-14/2022 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік” 

виконком Верхнянської сільської ради 

в  и  р  і  ш  и  в    : 
           1. Зменшити план дохідної частини бюджету по загальному фонду в 
сумі 137 300 гривень по 41051000 „Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції” і, відповідно зменшити видатки на суму 137 300 гривень сільській 
раді за кодом бюджетної програми 0111152 „Надання загальної середньої 
освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку” (на оплату праці 
з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру) 

(КЕКВ 2111 – 111 600 гривень, КЕКВ 2120 - 25 700 гривень); 

           

         2. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався за станом на 01.01.2022 р. в сумі 12 000 гривень 
спрямувати: 

         сільській раді за кодом бюджетної програми 0118220 „ Заходи та роботи 
з мобілізаційної підготовки місцевого значення” (КЕКВ 2240) на виконання 
«Програми проведення заходів мобілізаційної підготовки Верхнянської 
сільської ради ОТГ на 2021-2025 роки».  

          3. Фінансовому відділу (Л.Зубаль) внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками.  

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

економічного розвитку (Романа Гавриліва). 
 



          Сільський голова                                   Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
 

 


