
                                                                                                                    ПРОЄКТ    

Верхнянська сільська рада 

двадцять сьома сесія восьмого скликання                                            

 

    від  30 вересня 2022 року                                                           с.Верхня  

    №    -27 /2022 р. 
                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

   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 Верхнянської сільської ради від 22  

грудня 2021 року № 338-17/2021 „Про бюджет Верхнянської сільської 
територіальної громади на 2022 рік”, рішення сесії Івано-Франківської 
обласної ради від 16.09.2022 року № 501-16/2022 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2022 рік», Верхнянська  сільська рада 

 

                                              в  и  р  і  ш  и  л  а  : 
            

  1. Врахувати у доходах сільського бюджету: 
            - по загальному фонду по 41053900 „Інші субвенції з місцевого 
бюджету” кошти в сумі 533 343 гривень та спрямувати їх сільській раді за 
кодом бюджетної програми по 0116030 „Організація благоустрою населених 
пунктів” (для оплати видатків із благоустрою населених пунктів Верхнянської 
ТГ) (КЕКВ 2240). 

            - по спеціальному фонду по 41053900 „Інші субвенції з місцевого 
бюджету” кошти в сумі 1 500 000 гривень та спрямувати їх сільській раді за 
кодом бюджетної програми по 0113230 „Видатки, пов`язані з наданням 
підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 
введенням воєнного стану” (для капітального ремонту приміщення 
громадського будинку по вул. Молодіжна 1 «в» в с. Збора Калуського району 
Івано-Франківської області для проживання внутрішньо переміщених осіб) 

(КЕКВ 3132). 
 

2. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету 
Верхнянської сільської ради на суму 1 000 000 гривень у тому числі: 
          11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата” – 200 000 гривень; 
          11020200 „Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності” – 900 гривень;  
          13030100  „Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення ” – 1 000 гривень; 



           

           13030800 „Рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу ” – 80 000 гривень; 
          14040100 „Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну 
та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 ” – 

80 000 гривень; 
          14040200  „Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно 
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)” 
– 28 100 гривень; 
          18010200  „Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості” – 6 000 гривень; 
          18010500  „Земельний податок з юридичних осіб ” – 19 000 гривень; 
          18010600  „Орендна плата з юридичних осіб ” – 80 000 гривень; 
          18010900  „Орендна плата з фізичних осіб  ” – 170 000 гривень; 
          18050400  „Єдиний податок з фізичних осіб” – 300 000 гривень; 
          22080400 „Надходження від орендної плати за користування майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності” –        

10 000 гривень; 
          24060300 „Інші надходження” – 25 000 гривень. 
 

          3. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету 
Верхнянської сільської ради на суму 1 000 000 гривень у тому числі по 
головних розпорядниках коштів і кодах бюджетних програм: 
 

           - сільській раді по загальному фонду в сумі 271 000 гривень, а саме: 

 

           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           
28 000 гривень (КЕКВ 2210 – 12 000 гривень, КЕКВ 2240 – 15 000,  КЕКВ 2250 

- 1000 гривень);   

           0110160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 3 000 гривень (КЕКВ 
2240 - 2 000 гривень, КЕКВ 2250 – 1 000 гривень); 
          0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі 50 000 гривень (КЕКВ 
2240) (для поточного ремонту НД с.Степанівка);  

         0118220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення” в сумі 40 000 гривень на виконання «Цільової Програми 
фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Верхнянської сільської ради 
ОТГ на 2021-2025 роки» (КЕКВ 2240); 



0118240 „Заходи та роботи з територіальної оборони” – 150 000 гривень 
(КЕКВ 2210) на виконання «Програми проведення заходів територіальної 
оборони, формування підрозділу та штабу районної територіальної оборони 
Верхнянської сільської ради на 2022 рік». 

 

           - відділу освіти по загальному фонду на суму 595 000 гривень, в т. ч.: 
 

           0610160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах” в сумі 105 000 гривень 
(КЕКВ 2111 - 82 000 гривень, КЕКВ 2120 – 18 000 гривень, КЕКВ 2250 – 5 000 

гривень); 

           0621010 „Надання дошкільної освіти” ЗДО садочок „Колобок” в           

с. Верхня) в сумі 120 000 гривень (КЕКВ 2111 – 40 000 гривень, КЕКВ 2120 – 

10 000 гривень, КЕКВ 2210 – 20 000 гривень (для перекриття даху), КЕКВ 
2240 – 50 000 гривень(для поточного ремонту дитячого майданчика с.Верхня, 
вул. Шевченка); 

          0621021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Степанівській початковій школі в сумі 15 000 гривень 
(КЕКВ 2111 - 15 000 гривень); 

0631021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Завадківській гімназії в сумі 15 000 гривень (КЕКВ 2111 - 

4 000 гривень, КЕКВ 2120 – 1 000 гривень, КЕКВ 2230 – 10 000 гривень); 

0641021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Зборянській гімназії в сумі 60 000 гривень (КЕКВ 2111 - 

40 000 гривень, КЕКВ 2120 – 10 000 гривень, КЕКВ 2230 – 10 000 гривень); 
0651021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” Негівській гімназії в сумі 65 000 гривень (КЕКВ 2111 - 4 000 

гривень, КЕКВ 2120 – 1 000 гривень, КЕКВ 2210 – 50 000 гривень (для 
облаштування укриття), КЕКВ 2230 – 10 000 гривень); 

 0661021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Станьківській гімназії в сумі 75 000 гривень (КЕКВ 2111 - 

56 000 гривень, КЕКВ 2120 – 14 000 гривень, КЕКВ 2230 - 5 000 гривень); 

0671021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Верхнянському ліцею в сумі 115 000 гривень (КЕКВ 2111 - 
85 000 гривень, КЕКВ 2120 – 15 000 гривень, КЕКВ 2230 – 15 000 гривень); 

          0681021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” Довговойнилівському ліцею в сумі 25 000 гривень (КЕКВ 
2111 - 8 000 гривень, КЕКВ 2120 – 2 000 гривень, КЕКВ 2230 – 15 000 

гривень). 

 

- по фінансовому відділу в сумі 134 000 гривень по: 
 

          3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах” на суму 104 000 гривень 
(КЕКВ 2111 – 84 000 гривень, КЕКВ 2120 - 20 000 гривень). 



         3719800  „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі 30 000 

гривень (КЕКВ 2620) на виконання „Програми профілактики злочинності, 
зміцнення правопорядку, захисту прав, свобод громадян на 2019-2023 роки” – 

15 000 гривень та „Програми забезпечення пожежної безпеки у Верхнянській 
ОТГ на 2021-2025 роки” – 15 000 гривень. 

 

           3. Частину вільного залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався за станом на 01.01.2022 р. в сумі 124 782,46 гривень 
спрямувати: 

         сільській раді за кодом бюджетної програми 0113230 „Видатки, 
пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 
евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану” (для 
капітального ремонту приміщення громадського будинку по вул. Молодіжна 1 
«в» в с. Збора Калуського району Івано-Франківської області для проживання 
внутрішньо переміщених осіб - Електрифікація приміщення КЕКВ 2240). 

 

           4. Здійснити передачу бюджетних призначень по відділу освіти: 

               

           - Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду по 0631061 

„Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” 
Завадківській гімназії в сумі 80 000 гривень (КЕКВ 3132) і, відповідно, 
збільшити на цю суму призначення по загальному фонду по 0661061 

„Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” 
Станківській гімназії (КЕКВ 2210 - 40 000 гривень, КЕКВ 2240 - 40 000 

гривень) (для завершення робіт по ремонту укриття). 

            При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 80 000 (вісімдесять тисяч) гривень. 
 

           5. Фінансовому відділу (Л. Зубаль) внести відповідні зміни до 

бюджетних призначень головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками.  

   6. 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 


	Р І Ш Е Н Н Я

