
 

                                                              
Верхнянська сільська рада 

тридцять друга  сесія восьмого  скликання 

 

Від 27 січня 2022 року                                                          с.Верхня 

№ 507-32 /2023  

                                        

                                                проект   Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

   Про внесення змін та доповнень 

   в сільський бюджет на 2023 р. 

 

           На підставі ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішення тридцятої сесії Верхнянської сільської ради від 09 грудня 
2022 року №496-30/2022 „Про бюджет Верхнянської сільської територіальної 
громади на 2023 рік”, постанови Кабінету Міністрів України №1472 від 
30.12.2022 року «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 
рік», беручи до уваги рішення постійної депутатськотї комісії Верхнянської 
сільської ради з питань планування фінансів бюджету та соціально-

економічного розвитку  №1 від 11.01.2023 року ,сільська рада 

 

                                              в  и  р  і  ш  и  л  а : 
 

1. Врахувати у доходах сільського бюджету: 
           1.1 Субвенцію з державного бюджету по  загальному фонду за кодом 
41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ” в 
сумі 24 452 100 гривень і спрямувати по  загальному фонду відділу освіти за 
кодами бюджетних програм: 
          0621031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” Степанівській початковій 
школі в сумі 1 041 400 гривень (КЕКВ 2111 – 853 600 гривень, КЕКВ 2120 – 

187 800 гривень); 
06310331 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції ” Завадківській гімназії в сумі 
3 243 800 гривень (КЕКВ 2111 – 2 657 000 гривень, КЕКВ 2120 – 586 800 

гривень); 

0641031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” Зборянській гімназії в сумі 
3 738 600 гривень (КЕКВ 2111 – 3 100 000 гривень, КЕКВ 2120 – 638 600 

гривень); 



0651031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” Негівській гімназії в сумі 
3 589 200 гривень (КЕКВ 2111 – 2 940 000 гривень, КЕКВ 2120 – 649 200 

гривень); 
 0661031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” Станківській гімназії в сумі 
3 278 600 гривень (КЕКВ 2111 – 2 687 400 гривень, КЕКВ 2120 – 591 200 

гривень); 
0671031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції”  Верхнянському ліцею в сумі 
5 243 300 гривень (КЕКВ 2111 – 4 300 000 гривень, КЕКВ 2120 – 943 300 

гривень); 
0681031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” Довговойнилівському ліцею 
в сумі 4 317 200 гривень  (КЕКВ 2111 – 3 538 200 гривень, КЕКВ 2120 – 779 

000 гривень). 
 

          1.2. Субвенцію по  загальному фонду за кодом 41051000 „Субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції” (на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів) в сумі 1 107 100 

гривень і спрямувати по загальному фонду сільській раді за кодом 
бюджетної програми 0111152 „Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції”) в сумі 1 107 100 гривень 
(КЕКВ 2111 – 932 400 гривень, КЕКВ 2120 – 174 700 гривень). 
 

2. Фінансовому відділу (Лілія Зубаль) внести відповідні зміни до 
бюджетних призначень головних розпорядників коштів сільського бюджету за 
програмною та економічною ознаками.  
 

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

економічного розвитку ( Р.Гаврилів). 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
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