
 

                                                                                                                 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
                         Восьма сесія восьмого демократичного скликання 

(позачергова) 
 

Від  17  березня   2021 року                                                                с.Верхня 

№ 120-8 /2021                                                                               

                                                           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.Здійснити передачу бюджетних призначень по головних 
розпорядниках коштів сільського бюджету: 

1.1.Сільській  раді  по загальному  фонду збільшити  бюджетні 
призначення   в сумі 40 000 гривень за  кодом бюджетної програми 

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- виготовлення технічної документації на систему опалення ЗДО 
садочок „Журавлик” в с.Завадка)           

1.2. Відділу освіти по загальному фонду збільшити бюджетні 
призначення на суму 367 000 гривень: 

           по КЕКВ 2210 в сумі 40 000 гривень: 
           0651021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Негівській гімназії в сумі 20 000 гривень (придбання 
дизпалива); 

 0681021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 20 000 гривень  
(придбання дизпалива). 

          по КЕКВ 2240 в сумі 327 000 гривень: 



          0621021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Степанівській початковій школі в сумі 17 000 гривень  
 

 

 

(обслуговування котельні, повірка лічильників та манометрів, обслуговування 
системи газопостачання, інтернет); 

0631021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 74 000 гривень (обслуговування 
котельні, підвіз учнів, повірка лічильників та манометрів, обслуговування 
системи газопостачання); 

0641021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 66 000 гривень (обслуговування 
котельні, підвіз учнів, повірка лічильників та манометрів, обслуговування 
системи газопостачання); 

0651021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Негівській гімназії в сумі 49 000 гривень (обслуговування 
котельні, підвіз учнів, повірка лічильників та манометрів, обслуговування 
системи газопостачання, шиномонтаж). 

 0661021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Станківській гімназії в сумі 30 000 гривень (обслуговування 
котельні, підвіз учнів, повірка лічильників та манометрів, обслуговування 
системи газопостачання); 

0671021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Верхнянському ліцею в сумі 37 000 гривень (підвіз учнів, 
повірка лічильників та манометрів). 

0681021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 54 000 гривень  
(обслуговування котельні, підвіз учнів, повірка лічильників та манометрів, 
обслуговування системи газопостачання, шиномонтаж). 

           1.3. Сільській раді по спеціальному фонду зменшити бюджетні 
призначення сумі 407 000:: 

               по 0117361 „Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” 
(КЕКВ 3132); 
             При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду бюджету 
розвитку до спеціального фонду в сумі 407 000 гривень. 
           2. Фінансовому відділу (Л. Зубаль) внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками.  

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів ,бюджету та соціально-

економічного розвитку (Р. Гаврилів).  

 

 



Сільський голова                                             Михайло Маліборський 

 

 

 

 

 

 
 


