
 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
Третя  сесія восьмого скликання 

 

 

Від  24 грудня  2020 року                                              с.Верхня 

№ 50-3/2020                                             
 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін та доповнень 

в сільський бюджет на 2020 р. 

   

На підставі ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

рішення сорок восьмої сесії  сільської ради  Верхнянської ОТГ  від 18  грудня 2019 
р. №802-48/2019  сільська рада об’єднаної територіальної громади  

в  и  р  і  ш  и  л  а  : 
 

1. Зменшити план дохідної  частини загального фонду сільського 
бюджету за кодами бюджетних програм на суму  304 400  гривень, а саме : 

 11010100 „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати ” в сумі  85 000 

гривень, 
 13010100 „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  ” в сумі  40 

600 гривень, 
  13030800 „Рентна плата за користування надрами для видобування 

природного газу ” в сумі 21 700 гривень, 
 14040000 „Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  ” в сумі 43 600 гривень, 
 18010300 „ Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості ” 
в сумі  6 300 гривень 

 18010900 „Орендна плата з фізичних осіб  ” в сумі  100 000 гривень 

 18050300 „Єдиний податок з юридичних осіб  ” в сумі      5 900 гривень 

 22090100 „ Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування” в сумі  
 1 300 гривень 

 і, відповідно, збільшити план дохідної частини загального фонду сільського 
бюджету за кодами бюджетних програм на суму  304 400  гривень, а саме : 



 11010400  „ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата” в сумі 85 000 

гривень. 
13010200 „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)  ” в сумі       39 000 гривень 

18010400 „Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості ” в сумі  18 500 гривень 

18010500 „Земельний податок з юридичних осіб” в сумі  45 700 гривень 

18010600 „ Орендна плата з юридичних осіб ” в сумі  100 000 гривень 

18010700 „Земельний податок з фізичних осіб ” в сумі    16 200 гривень 

 

2.Зменшити кошторисні призначення загального фонду в сумі 62 650 

гривень :  
  по сільській  раді за кодом бюджетної програми : 
 0118700 „ Резервний фонд ” (КЕКВ 9000) 

             і відповідно збільшити видатки  
 загального фонду бюджету в сумі  62 650 гривень:  

     по сільській  раді за кодами бюджетних програм : 
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      4 300 грн. (КЕКВ 2210) 

0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 47 000 грн. 
(КЕКВ 2240-27 000 грн. , КЕКВ 2273-20 000 грн.) 

спеціального фонду 

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 11 350  грн. (КЕКВ 3110) 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету  до 
спеціального  в сумі   11 350 гривень . 

3.Перенаправити кошти по відділу освіти в сумі  129 200 грн.  за кодом 
бюджетної програми : 

із  0611020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)”   (КЕКВ 
2275)  

на  0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” (КЕКВ 
2111-105 200 грн., 2120- 24 000 грн.,) 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Роман Гаврилів).  
 

 

 

Сільський голова  ОТГ                                        Михайло  Маліборський  


	Р І Ш Е Н Н Я

