
 
 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району, Івано-Франківської області 

Сорок четверта сесія сьомого скликання 

 
від 19 вересня 2019 року                                                                            с.Верхня 

№  754 - 44/2019 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 ", розпорядження Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації №447/527-р від 09.09.2019р., розпорядження Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації №456 від 13.09.2019р. 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  : 

 
 1.1 Зменшити план дохідної  частини загального фонду сільського бюджету 

на суму  421 800  гривень, а саме :  

КБКД 11010500  „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування” в сумі  100 000 гривень, 

КБКД 18010200  „ Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості ” в сумі  1 800 гривень, 

           КБКД 18050400 „ Єдиний податок з фізичних осіб  ” в сумі  200 000 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, 

             КБКД 21010300 „ Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету” в сумі  3 000 гривень. 

             КБКД 21081500 „ Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів ” в сумі  3 000 гривень 

  КБКД 22012500 „ Плата за надання інших адміністративних послуг” в сумі                     

14 000 гривень. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

1.2 Збільшити план дохідної  частини загального фонду сільського бюджету 

на суму  503 800 гривень, а саме : 

КБКД 11010100  „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

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

сумі 129 000 гривень, 

КБКД 11010400 „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

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

сумі 110 000 гривень 

КБКД 13010100 „ Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  ” в сумі  

31 700 гривень 

КБКД 13010200 „ Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)  ” в сумі 15 700 гривень 

КБКД 18010300 „ Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості ” в 

сумі 21 600 гривень 

КБКД 18010500 „ Земельний податок з юридичних осіб ” в сумі 53 700 

гривень 

КБКД 18010600 „ Орендна плата з юридичних осіб ” в сумі  60 000 гривень 

 

КБКД 18010900 „ Орендна плата з фізичних осіб” в сумі  60 000 гривень 

КБКД 21081100 „ Адміністративні штрафи та інші санкції ” в сумі  1 300 

гривень 

КБКД 22010300 „ Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” в сумі                         

5 800 гривень 

КБКД 22080400 „ Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності ” в 

сумі  15 000 гривень 

 

1.3. Збільшити план дохідної  частини спеціального фонду сільського 

бюджету на суму  248 000 гривень, а саме : 

КБКД 41054000  „ Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився 

на початок бюджетного періоду” – 198 000 гривень. 

КБКД 41053900  „Інші субвенції з місцевого бюджету” (програма„ Культура 

Івано-Франківщини” на 2016-2020роки)  – 50 000 гривень і спрямувати на: 

ТПКВКМБ 0112111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ”– 198 000 гривень 

(КЕКВ 3210). 

 ТПКВКМБ 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ” із КЕКВ 3110 ( для зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів культури) – 50 000 гривень 
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2. Збільшити видатки бюджету загального фонду  по сільській раді: 

ТПКВКМБ 0113242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення ” в сумі  60 000 гривень   ( КЕКВ 2210 -15 750 гривень , КЕКВ 2240 -               

4 250 гривень – „Програма соціальної підтримки учасників АТО, ООС та членів їх 

сімей на 2019-2020 роки”, КЕКВ 2730 - 40 000 гривень „ Цільова програма 

соціального захисту населення на 2019-2020 роки”) 

 

спеціального фонду   по сільській раді: 

ТПКВКМБ 0112111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ”– 22 000 гривень 

(КЕКВ 3210) - співфінансування на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету  до 

спеціального  в сумі 22 000 гривень. 

 

3. Внести зміни в кошторисні призначення , а саме, перенаправити кошти 

загального фонду сільського бюджету в сумі 25 000 гривень : 

по ТПКВКМБ 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ” із КЕКВ 2111 на КЕКВ 2210 

 

4. 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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