
 

 
 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району, Івано-Франківської області 

Сорок друга сесія сьомого скликання 

 
від 28 серпня 2019 року                                                                            с.Верхня 

№ 731 - 42/2019 р. 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

в сільський бюджет на 2019 р. 

 

 

На підставі ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ", рішення сесії Калуської районної ради від 13.08.2019року №338-24, 

рішення тридцять шостої сесії  сільської ради  Верхнянської ОТГ від 14 грудня 

2018 р. №581-36/2018 сільська рада об’єднаної територіальної громади 

  

в  и  р  і  ш  и  л  а  : 

 

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету в сумі 62 240 гривень по 

ККДБ 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції” – 

цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет і 

спрямувати  

на ТПКВКМБ 0112144 „ Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет” (КЕКВ 2730) 

  

2. Зменшити доходи загального фонду бюджету в сумі 4 335,75 гривень                                 

по ККДБ 41052000 „Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету” і, відповідно, зменшити видатки загального 

фонду бюджету  

по ТПКВКМБ 0112146 „ Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань” (КЕКВ 2730) 

 

3. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 

бюджету, який склався станом на 01.01.2019 р. сумі  83 000 грн. спрямувати: 

- по  загальному фонду: 



ТПКВКМБ 0113242„ Інші заходи у сфері  соціального захисту і 

соціального забезпечення”  30 000 гривень (КЕКВ 2730) 
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- по  спеціальному фонду: 

ТПКВКМБ 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” – 13 

000 гривень (КЕКВ 3110) 

ТПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” 

(КЕКВ 3132) в сумі 40 000 грн. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету  до 

спеціального  в сумі   53 000 гривень .           

 

4. Перенаправити кошторисні призначення по ТПКВКМБ  0114060 

„Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та iнших клубних закладів) в сумі 10 000 гривень із  КЕКВ 2111- 8000 грн., 

КЕКВ 2120 – 2000 грн. на КЕКВ 2240.  

 

5. Внести зміни до рішення сесії «Про внесення змін і доповнень в 

сільський бюджет на 2019 рік»  №721-41/2019  від  30 липня 2019 року :  

Абзац 2 п.1.1   кошти в сумі  100 000 грн. спрямувати на спеціальний 

фонд. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування фінансів бюджету та соціально-

економічного розвитку І.Я. Мельника. 

 

 

 

 

Сільський голова  ОТГ                                                           М.Філіпович 
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