
 

 

 

 

Верхнянська сільська рада 

двадцять третя   сесія восьмого демократичного скликання 

 

 

    від  05 травня  2022 року                                                       с. Верхня 

    № 427-23/2022      

                                                                                                                                                   

                                                    Проект  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», сільська рада 

 

в  и  р  і  ш  и  л  а  : 
 

               

           1. Зменшити план дохідної частини бюджету по загальному фонду в 
сумі 2 927 700 гривень по 41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам” і, відповідно зменшити видатки на цю суму відділу 
освіти за кодами бюджетних програм: 
 

          0621031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Степанівській початковій школі в сумі 123 300 гривень 
(КЕКВ 2111 – 101 100 гривень, КЕКВ 2120 - 22 200 гривень); 
          0631031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 397 600 гривень (КЕКВ 2111 – 

325 900 гривень, КЕКВ 2120 – 71 700 гривень); 
0641031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 430 300 гривень (КЕКВ 2111 – 

355 000 гривень, КЕКВ 2120 – 75 300 гривень); 
0651031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Негівській гімназії в сумі 438 200 гривень (КЕКВ 2111 – 342 

000 гривень, КЕКВ 2120 – 96 200 гривень); 



0661031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Станківській гімназії в сумі 399 300 гривень (КЕКВ 2111 – 

327 300 гривень, КЕКВ 2120 - 72 000 гривень); 
0671031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Верхнянський ліцей в сумі 626 300 гривень (КЕКВ 2111 – 

513 300 гривень, КЕКВ 2120 – 113 300 гривень); 
0681031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Довговойнилівський ліцей в сумі 512 700 гривень (КЕКВ 
2111 – 420 080 гривень, КЕКВ 2120 – 92 620 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 (Романа Гавриліва). 
 

 

    Сільський голова                                   Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 

 

 

 

   

 

 

 


