
 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

Калуського району Івано-Франківської області 
чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

Від  20 вересня  2021 року                                                                      с.Верхня 

№ 261-14/2021  

                                                        проект  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”, сільська 
рада об’єднаної територіальної громади 

                                                  в  и  р  і  ш  и  л  а  :                     

1. Частину залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
сільського бюджету, який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 32 000 

гривень спрямувати відділу освіти за кодом бюджетної програми : 0661061 

„Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” для 
Станьківської гімназії (КЕКВ 2110 – 20 000 гривень – дверей, КЕКВ 3132 –     5 

000 гривень   співфінансування на капітальний ремонт харчоблоку).  
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду в сумі 5 000 гривень. 
2. Здійснити передачу бюджетних призначень по головних 

розпорядниках коштів та в межах бюджетних програм, а саме: 
          зменшити бюджетні призначення по сільській раді за бюджетною 
програмою 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 75 000 гривень (КЕКВ  2111) і, відповідно, збільшити бюджетні 
призначення по: 
  по сільській раді за бюджетною програмою 0117461 „ Утримання та 
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету” в сумі 50 000 гривень (КЕКВ 2240) ; 
 по фінансовому відділу за бюджетною програмою 0119800 „Субвенція 
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів” – 25 000 гривень (КЕКВ 2620 - „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). 
          3. Фінансовому відділу (Л. Зубаль) внести відповідні зміни до 
бюджетних призначень 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 (Р. Гавриліва). 
    

 

         Сільський голова ОТГ                                        Михайло Маліборський 
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