
 

 
Верхнянська сільська рада 

Калуського району Івано-Франківської області 
п’ятнадцята   сесія восьмого скликання 

 

 

   Від  28 жовтня 2021 року                                                           с.Верхня 

   № 282-15 /2021 р. 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

   Про внесення змін та доповнень 

   в сільський бюджет на 2021 рік 

 

 

                         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  

в  и  р  і  ш  и  л  а  :  

         1. Зменшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету 
Верхнянської сільської ради по 41055000 „Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 38 800 гривень 
та відповідно зменшити видаткову частину загального фонду сільського 
бюджету за бюджетною програмою 0112144 „Централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” в сумі 38 800 гривень 
(КЕКВ  2730).        
          2.  Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету 
Верхнянської сільської ради по 24062100 „Грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності” на суму 
7 000 гривень і відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду 
сільського бюджету на суму  7 000 гривень та спрямувати сільській раді за 
кодом бюджетної програми за бюджетною програмою 0118311 „Охорона та 
раціональне використання природних ресурсів” (КЕКВ 2240). 
         3. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду  сільській 
раді за бюджетними програмами: 
         3.1. 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 206 650 



гривень (КЕКВ  2111-153 650 гривень, КЕКВ 2120- 53  000 гривень) і, 
відповідно, збільшити бюджетні призначення: 
  по сільській раді за бюджетними програмами: 
          0114030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі 89 500 гривень 
(КЕКВ 2111- 69 500 гривень, 2120- 20 000 гривень); 

0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі 15 150 гривень (КЕКВ 
2210);  

0112152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я” в сумі         
2 000 гривень (КЕКВ 2220); 

0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі 100 000 гривень 
(КЕКВ 2240).   

3.2. 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення” в сумі 55 000 гривень (КЕКВ 2730) і, відповідно, збільшити на 
цю суму бюджетні призначення по: 

 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” на суму – 40 000 гривень 
(КЕКВ 2240);  

 0114082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі 15 000 

гривень (КЕКВ 2210). 
4. Здійснити передачу бюджетних призначень по відділу освіти за 

бюджетними програмами:  

           0621010 „Надання дошкільної освіти” ЗДО садочок „Колобок”  в            
с. Верхня зменшити бюджетні призначення по загальному фонду в сумі        
45 000 гривень КЕКВ 2111, відповідно, збільшити на цю суму призначення по 
КЕКВ 2210 – 15 000 гривень; КЕКВ 3110 – 30 000 гривень; 
          0621010 „Надання дошкільної освіти” ЗДО садочок „Колобок” в             
 с. Верхня зменшити бюджетні призначення по загальному фонду в сумі         
150 000 гривень (КЕКВ 2111 - 100 000 гривень, КЕКВ 2230 – 50 000 гривень), 
відповідно, збільшити на цю суму призначення по 0611010  „Надання 
дошкільної освіти” ЗДО садочок „Журавлик” в с. Завадка на КЕКВ 2210 – 

100 000 гривень; КЕКВ 3110 – 50 000 гривень; 
           0611010 „Надання дошкільної освіти” ЗДО садочок „Журавлик” в          
с. Завадка зменшити бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 
333 600 гривень (КЕКВ 2111 – 216 600 гривень; КЕКВ 2120 – 70 000 гривень; 
КЕКВ 2230 – 47 000 гривень), відповідно, збільшити на цю суму призначення 
по КЕКВ 2240; 

0621021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Степанівській початковій школі зменшити бюджетні 
призначення по загальному фонду в сумі 5 000 гривень КЕКВ 2111, 
відповідно, збільшити на цю суму призначення по КЕКВ 2230;  

0631021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти”  Завадківській гімназії зменшити бюджетні призначення по 
загальному фонду в сумі 40 000 гривень КЕКВ 2111, відповідно, збільшити 

на цю суму призначення по КЕКВ 2240;  



0651021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти”  Негівській гімназії зменшити бюджетні призначення по 
спеціальному фонду в сумі 30 000 гривень КЕКВ 3110, відповідно, 
збільшити на цю суму призначення по загальному фонду по КЕКВ 2240 – 15 

000 гривень, по КЕКВ 2210 – 15 000 гривень;  
0621061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Степанівській початковій школі зменшити бюджетні 
призначення в сумі 1 972,90 гривень (КЕКВ 2111 – 1623,20 гривень, КЕКВ 
2120 – 349,70 гривень) відповідно, збільшити на цю суму призначення по 
КЕКВ 2210. 

0651061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Негівській гімназії зменшити бюджетні призначення в сумі 
18 777,41 гривень (КЕКВ 2111 – 15 384,76 гривень, КЕКВ 2120 – 3 392,65 

гривень) відповідно, збільшити на цю суму призначення по КЕКВ 2210. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду  в сумі   50 000 гривень. 
         5. Зменшити бюджетні призначення  відділу освіти передбачені по 
0610160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 77 300 гривень (КЕКВ 2111 
– 60 800 гривень, КЕКВ 2120 –16 500 гривень), відповідно збільшити 

бюджетні призначення по сільській раді по 0110160 „Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах” в сумі 77 300 гривень (КЕКВ 2111 - 60 800 гривень, 
КЕКВ 2120 – 16 500 гривень).  

6. Частину залишку коштів загального фонду за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, який склався за станом на 
01.01.2021 р. в сумі 17 965 гривень спрямувати за кодом бюджетної програми 
0641210 „Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами” для Зборянської гімназії (КЕКВ 
2111 – 14 970 гривень, КЕКВ 2120 –   2 995 гривень).  

7. Частину залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
сільського бюджету, який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 275 117,46 

гривень спрямувати відділу освіти за кодами бюджетних програм : 
 0621061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Степанівській початковій школі в сумі 30 000 гривень 
(КЕКВ 2210 – 25 000 гривень, КЕКВ 2240 – 5 000 гривень); 

 0631061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 40 000 гривень (КЕКВ 2210 –  

30 000 гривень, КЕКВ 3110 – 10 000 гривень); 
 0641061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 40 000 гривень (КЕКВ 2210 -      
15 000 гривень, КЕКВ 3110 – 25 000 гривень);  



0651061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Негівській гімназії в сумі 60 117,46 гривень (КЕКВ 2210 – 

10 617,46 гривень, КЕКВ 3110 – 49 500 гривень); 
0661061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Станьківській гімназії в сумі 25 000 гривень (КЕКВ 2210 –  

10 000 гривень, КЕКВ 3110 – 15 000 гривень); 
0671061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Верхнянському ліцею в сумі 30 000 гривень (КЕКВ 2210 -    
15 000 гривень, КЕКВ 3110 – 15 000 гривень); 
0681061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 50 000 гривень (КЕКВ 
2210 - 30 000 гривень; КЕКВ 3110 – 20 000 гривень). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 134 500 гривень. 
        8. Частину залишку коштів спеціального фонду сільського бюджету, 
який склався за станом на 01.01.2021 р. в сумі 372 552 гривень спрямувати за 
кодами бюджетних програм по : 

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  75 000 

гривень (КЕКВ 3110 - 40 000 гривень для; КЕКВ 3132 - 35 000 гривень); 
0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі 47 552 гривень (КЕКВ 3110 
- 12 552 гривень; КЕКВ 3132 - 35 000 гривень); 

0116030 ,,Організація благоустрою населених пунктів" 250 000 гривень 
(КЕКВ 3132). 
          9. Фінансовому відділу (Л.Зубаль) внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками.  

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

економічного розвитку (Р. Гавриліва).  
 

 

Сільський голова                                             Михайло Маліборський 
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