
 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

двадцять п’ята  сесія восьмого скликання 

(позачергова) 
 

Від 20  липня   2022 року                                                  с.Верхня 

№  454-25 /2022                          

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

Про внесення змін та доповнень  
в сільський бюджет на 2022 рік   

 

              На підставі ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішення сімнадцятої сесії сільської ради Верхнянської сільської ради 
від 22 грудня 2021 року № 338-17/2021 „Про бюджет Верхнянської сільської 
територіальної громади на 2022 рік”, рішення п’ятнадцятої сесії Івано-

Франківської обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 

рік» №472-15/2022 від 06.07. 2022р., Верхнянська сільська рада 

 

в  и  р  і  ш  и  л а : 
 

1. Врахувати у доходах сільського бюджету: 
1.1.Збільшення обсягу субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду бюджету за 
кодом 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету” в сумі 32 300 гривень і спрямувати відділу 
освіти по загальному фонду за кодами бюджетних програм: 

0641200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Зборянської гімназії на суму 10 770 гривень (КЕКВ 
2111 – 5 650 гривень, КЕКВ 2120 – 1 250 гривень, КЕКВ 2210 –3870 гривень ); 

0651200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Негівської гімназії на суму 5 370  гривень (КЕКВ 
2111 – 2 820 гривень, КЕКВ 2120 – 620 гривень, КЕКВ 2210 –1930 гривень ); 

0661200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Станьківської гімназії на суму 8 080  гривень (КЕКВ 
2111 – 4 240 гривень, КЕКВ 2120 – 940 гривень, КЕКВ 2210 –2900 гривень); 



 

 

 

0671200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Верхнянського ліцею   на суму 8 080  гривень (КЕКВ 
2111 – 4 240 гривень, КЕКВ 2120 – 940 гривень, КЕКВ 2210 –2900 гривень). 

1.2.  Дотацію з обласного бюджету по  загальному фонду за кодом 
41040400 „Інші дотації з місцевого бюджету” в сумі 28 475 гривень і 
спрямувати по  загальному фонду за КБП 0641021 „ Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти” для компенсації 
закладам  комунальної форми власності- Зборянській гімназії (КЕКВ 2273: 

послуги з постачання електроенергії – 685 гривень, послуги з розподілу 
електроенергії – 296 гривень, КЕКВ 2274:  послуги постачання природного 
газу – 20 054 гривень, послуги з розподілу природного газу – 7440 гривень ). 
  1.3 Іншу субвенцію  з обласного бюджету по спеціальному фонду 

бюджету за кодом 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 149 

970 гривень і спрямувати відділу освіти по спеціальному фонду за кодами  
середньої освіти закладами загальної середньої освіти” на ремонт споруд 

цивільного захисту (укриття) Зборянської гімназії  на суму 49 990 гривень 
(КЕКВ 3132); 

0671021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” на ремонт споруд цивільного захисту (укриття) 
Верхнянського ліцею  на суму 49 990 гривень (КЕКВ 3132); 

0681021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” на ремонт споруд цивільного захисту (укриття) 
Довговойнилівського ліцею  на суму 49 990 гривень (КЕКВ 3132). 

1.4 Іншу субвенцію  з обласного бюджету на виконання заходів 
регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-

Франківської області на 2022-2025 роки за кодом 41053900 „Інші субвенції з 
місцевого бюджету”в сумі 91 990 гривень: по загальному фонду в сумі 49 990 

гривень та по спеціальному фонду в сумі 49 990 гривень  і спрямувати 
сільській раді : 

по загальному фонду за КБП 0116030 „ Організація благоустрою 
населених пунктів” (КЕКВ 2240) в сумі 49 990 гривень для оплати видатків із 
благоустрою населених пунктів (автобусної зупинки) у с. Негівці  ; 

по спеціальному фонду за КБП 0112111 „ Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги” (КЕКВ 3210) в сумі 42 000 гривень на придбання шестиканального 
електрокардіографа Brightfield Healthcare Е6 для комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області". 

 



 

 

 

 

 

2. Здійснити передачу бюджетних призначень по загальному фонду 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 20 000 гривень  з КЕКВ 2111 на з 
КЕКВ 2210.  
          3. Фінансовому відділу (Л.Зубаль) внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення 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 (Романа Гавриліва). 
 

 

 

     Сільський голова                                          Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
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