
 

 

 

 
 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району, Івано-Франківської області 

Сорок сьома сесія сьомого скликання 

 

від 25 листопада 2019 року                                                                            с.Верхня 

№  787- 47/2019 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 ", 

протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 

податків від 22.10.2019року №95 та 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. Зменшити план дохідної  частини загального фонду сільського бюджету на суму  

8 700  гривень, а саме :  

КБКД 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету` ” і, відповідно, зменшити видатки по  

ТПКВКМБ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”  в сумі  8 700 

гривень. 
 

2 Збільшити план дохідної  частини загального фонду сільського бюджету на суму  

251 000 гривень, а саме :  

КБКД 11010100  „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” в сумі 135 000 гривень; 

КБКД 18010700 „Земельний податок з фізичних осіб ” в сумі 16 000 гривень; 
КБКД 18050500 „Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків” в сумі  100 000 гривень 

 і, відповідно, збільшити видатки 

 по сільській раді:  

ТПКВКМБ 0112111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ”– 31 000 гривень (КЕКВ 

2610- Кулина ФАП- заміна дверей). 
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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” (КЕКВ 2240)  в сумі 

150 000 гривень (ремонт водопостачання адмінприміщення в с.Негівці); 

по відділу освіти:  

ТПКВКМБ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”  в сумі   70 000 

гривень (КЕКВ 2240). 
 

3. 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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