
 

                                                          

В Е Р Х Н Я Н С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А 

Калуського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                         

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

   Від  27 .05. 2022 року   № 43                                                              с.Верхня              
 

   Про внесення змін та доповнень 

   в сільський бюджет на 2022 р.     

 

                  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”, розпорядження Івано-Франківської 
обласної ради від 19 травня 2022 року № 181 „Про зменшення та перерозподіл 
субвенції” виконком Верхнянської сільської ради 

 

в  и  р  і  ш  и  в    : 

               

           1. Збільшити план дохідної частини бюджету по загальному фонду в 
сумі 32 300 гривень по 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету” і, відповідно збільшити видатки 
на суму 32 300 гривень відділу освіти за кодами бюджетних програм: 

           - по загальному фонду на суму 20 700 гривень: 
 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 15 320 гривень (КЕКВ 
2111 – 12 550 гривень, КЕКВ 2120 – 2 770 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 5 010  гривень (КЕКВ 
2111 – 4 105 гривень, КЕКВ 2120 – 905 гривень); 

0661200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Станківської гімназії на суму 370  гривень (КЕКВ 
2111 – 300 гривень, КЕКВ 2120 – 70 гривень). 

           - по спеціальному фонду на суму 11 600 гривень: 
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 6 150 гривень (КЕКВ 
3110); 

 

0661200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами” для Станківської гімназії на суму 2 725 гривень (КЕКВ 
3110); 

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 2 725 гривень (КЕКВ 
3110). 

         При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 11 600 гривень. 
 

  2. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався за станом на 01.01.2022 р. в сумі 520 000 гривень 
спрямувати фінансовому відділу  за  кодами бюджетних  програм : 

по 3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в  сумі 500 000 

гривень (КЕКВ 2620) і спрямувати Департаменту розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування 
та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації  (для 
надання субвенції обласному бюджету (для ДП «Дороги Прикарпаття»)) для 
співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення: 

 С090601 Болохів -  Войнилів,   
 С090606 Верхня – Станькова - Довгий Войнилів, 

 С090611 Верхня – Збора – Кулинка, 
С090621 Завадка – Степанівка ; 
та  по 3719800 « Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету 

на  виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 
20 000 гривень ( КЕКВ 2620) на  виконання Програми профілактики 
злочинності ,зміцнення  правопорядку, захисту прав, свобод громадян на 2019-

2023 роки. 
          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 сільського голову 
М.Маліборського. 

 

 

 

 

          Сільський голова                                   Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
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