
 

 

 

 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району, Івано-Франківської області 

Сорок п’ята сесія сьомого скликання 

 

від 25 жовтня 2019 року                                                                            с.Верхня 

№   761- 45/2019 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 " 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. Збільшити план дохідної  частини загального фонду сільського 

бюджету на суму  579 000 гривень, а саме : 

КБКД 11010100  „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” 

в сумі 379 000 гривень, 

КБКД 11010400 „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата” 

в сумі 200 000 гривень 

і, відповідно , збільшити видаткову частину бюджету 

загального фонду в сумі 494 900 гривень:  

- по сільській раді: 

ТПКВКМБ 0112111„ Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”      

КЕКВ 2610 в сумі 161 000 гривень ( на зарплату–100 000 грн. , поточні роботи – 

61 000 грн.) 

ТПКВКМБ 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ” КЕКВ 2210 в 

сумі 6 000 гривень   ( кольоровий принтер) 

ТПКВКМБ 0114082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” КЕКВ 

2210  в сумі 40 000 гривень 

 



 

 

 

ТПКВКМБ 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету”  Калуському 

районному бюджету (КЕКВ 2620) в сумі  15 000 гривень на фінансову 

підтримку для проведення тендеру капітального ремонту автомобільної дороги 

загального користування С090606 Верхня-Станькова-Довгий Войнилів у 

Івано-Франківській області (на км 0+350-км-1+868 

- 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  272 900 гривень КЕКВ 2240 (Верхнянський ліцей : 

кабінет трудового навчання  – 91 200 грн., комп’ютерний клас  – 55 000 грн.; 

Довговойнилівський ліцей: поточний ремонт даху котельні – 111 200 грн.,    

даху насосної – 15 500 грн.)  

спеціального фонду в сумі 84 100 гривень :  

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 3132)  в сумі 57 100 гривень (ремонт адмінприміщення в с.Завадка) 

ТПКВКМБ 0112152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я ”      

КЕКВ 3110  в сумі 27 000 гривень (придбання котла). 

2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету по сільській раді на 

суму 230 000 гривень: 

ТПКВКМБ 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів” КЕКВ 

3132 (капітальний ремонт гаражів для спецтехніки с.Верхня- 230 000 грн.) 

і, відповідно, збільшити видатки спеціального фонду бюджету на суму                      

230  000 гривень: 

ТПКВКМБ 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” КЕКВ 3132  

(Народний дім с.Верхня –перекриття даху) 

3. Перенаправити кошторисні призначення по відділу освіти в сумі       240 

400 гривень із ТПКВКМБ 0611150 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів” (КЕКВ 2111 – 20 000 грн., КЕКВ 2120 – 4 400 грн. на 

ТПКВКМБ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти” (КЕКВ 2111 – 20 000 грн., КЕКВ 2120 – 4 400 грн. 

4. Залишок коштів спеціального фонду по транспортному податку в сумі 

1,14 гривень передати до загального фонду і спрямувати по  

ТПКВКМБ 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” (КЕКВ 2210) 

5. 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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