
Додаток 4
до рішення сільської ради
від __.__.2021 року № ____-____/2021

Перелік заходів та об'єктів, реалізація яких
буде проводитись за рахунок перерозподілу видатків та спрямування залишку коштів

бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади у 2021 році

0951000000
(код бюджету)

грн.

Назва розпорядника 
коштів

Код 
програмної 
класифікації

Назва бюджетної 
програми КЕКВ Назва КЕКВ Назва заходу або об'єкту Сума

Загальний фонд

Нижньовербізька 
сільська рада

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

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Заміна вхідних дверей в адмінбудівлі 
старости села Мишин 22 000,00

0111010 Надання дошкільної 
освіти 2210

Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Покращення якості дошкільної освіти ЗДО 
"Ключик" с. Великий Ключів 

Нижньовербізької ТГ
57 300,00

0111021

Надання загальної 
середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Придбання матеріалів для завершення 
благоустрою (облаштування доріжок 
бруківкою) на території Мишинської 

гімназії

60 000,00

Придбання будівельних матеріалів для 
благоустрою спортивного майданчика на 

території Мишинськоої гімназії
10 000,00



Нижньовербізька 
сільська рада

0111021

Надання загальної 
середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Придбання дитячого ігрового комплексу 
для Мишинської гімназії 50 000,00

Придбання дитячого майданчика для 
Спаського гімназії 50 000,00

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Встановлення огорожі на теритоії 
Ковалівського ліцею 80 000,00

Поточний ремонт Спаського ліцей імені І. 
Франка 60 000,00

0112111

Первинна медична 
допомога населенню, 

що надається 
центрами первинної 

медичної (медико-
санітарної) допомоги

2610

Субсидії та поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям)

Придбання та встановлення паркану біля 
АЗПСМ села Спас КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 
Нижньовербізької сільської ради"

30 000,00

0114060

Забезпечення 
діяльності палаців i 
будинків культури, 

клубів, центрів 
дозвілля та iнших 
клубних закладів

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Придбання будівельних матеріалів для 
встановлення паркану та ринвів для 

народного дому Долішній у селі Спас
40 000,00

0114082 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва 2210

Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Придбання будівельних матеріалів для 
церкви села Спас 40 000,00

0116030
Організація 

благоустрою населених 
пунктів

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

Придбання труби для села Спас 33 000,00

Покращення благоустрою громадського 
парку у центрі села Нижній Вербіж (біля 

пам'ятника)
57 305,00

Придбання металоконструкцій (зупинок) 
для села Спас 49 000,00

Придбання вказівників для села Спас 20 000,00

Придбання вказівників для села Нижній 
Вербіж 49 500,00

Придбання матеріалів для встановлення 
вуличного освітлення по вулиці Сонячна 

села Нижній Вербіж
20 000,00



Нижньовербізька 
сільська рада

0116030
Організація 

благоустрою населених 
пунктів

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар Придбання матеріалів для встановлення 

вуличного освітлення по вулиці Шевченка 
села Нижній Вербіж

20 000,00

Придбання лед-ламп для встановлення на 
вулиці Січових Стрільців села Нижній 

Вербіж
10 000,00

Придбання ліхтарів для заміни біля 
пам'ятника Т.Г. Шевченка у селі Нижній 

Вербіж
10 000,00

Придбання дитячого ігрового комплексу 
для встановлення на вулиці у селі Нижній 

Вербіж
30 000,00

Придбання труби для села Нижній Вербіж 20 000,00

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Проведення благоустрою села Верхній 
Вербіж 99 900,00

Проведення благоустрою села Нижній 
Вербіж 30 000,00

Проведення благоустрою села Спас 40 000,00

Поточний ремонт автомобільного моста по 
вул. Мочернюка у селі Мишин 70 000,00

0118230
Інші заходи 

громадського порядку 
та безпеки

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Встановлення камер у населених пункиах 
Нижньовербізької сільської територіальної 

громади
240 000,00

Разом по головному розпоряднику 1 298 005,00

Усього по загальному фонду 1 298 005,00

Спеціальний фонд



Нижньовербізька 
сільська рада

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

3132 Капітальний ремонт 
інших об`єктів

Капітальний ремонт сходів та облаштування 
пандусів в адмінбудинку старости села 

Мишин
28 000,00

0111021

Надання загальної 
середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти

3132 Капітальний ремонт 
інших об`єктів

Капітальний ремонт вуличного туалету на 
території Мишинської гімназії 50 000,00

0112111

Первинна медична 
допомога населенню, 

що надається 
центрами первинної 

медичної (медико-
санітарної) допомоги

3210

Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям)

Капітальний ремонт даху АЗПСМ села 
Нижній Вербіж КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 
Нижньовербізької сільської ради"

202 000,00

Капітальний ремонт та облаштування 
пандусу ФАП села Мишин КНП "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 

Нижньовербізької сільської ради"

40 000,00

0114060

Забезпечення 
діяльності палаців i 
будинків культури, 

клубів, центрів 
дозвілля та iнших 
клубних закладів

3132 Капітальний ремонт 
інших об`єктів

Капітальний ремонт електрообладнання 
Народного дому в селі Нижній Вербіж 86 700,00

Капітальний ремонт Будинку культури у 
селі Ковалівка 165 000,00

Капітальний ремонт Народного дому села 
Мишин 230 000,00

0114082 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва 3132 Капітальний ремонт 

інших об`єктів
Капітальний ремонт сцени біля Народного 

дому села Нижній Вербіж 150 000,00

0116030
Організація 

благоустрою населених 
пунктів

3122

Капітальне 
будівництво 
(придбання) інших 
об`єктів

Нове будівництво водозахисних дамб та 
регулювання річок Сопівка, Лючка та 

Пістинка для захисту від підтоплення та 
затоплення с.Нижній Вербіж 

Коломийського району Івано-Франківської 
області

528 000,00



Нижньовербізька 
сільська рада

0116030
Організація 

благоустрою населених 
пунктів 3132 Капітальний ремонт 

інших об`єктів

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Молодіжна в селі Мишин 52 859,00

Капітальний ремонт пішохідного переходу 
через р. Лючка у селі Верхній Вербіж 287 000,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
села Спас 52 000,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
села Мишин 220 000,00

Виготовлення ПКД на проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення 

села Мишин
10 000,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
вулиці Шашкевича у селі Спас 200 000,00

3210

Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям)

Придбання ківша для КП "Благоустрій 
ОТГ" 38 000,00

0117461

Утримання та 
розвиток 

автомобільних доріг та 
дорожньої 

інфраструктури за 
рахунок коштів 

місцевого бюджету

3132 Капітальний ремонт 
інших об`єктів

Капітальний ремонт дорожнього  покриття 
вул. Відродження від буд. № 3 до буд. № 27 
в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської 

області

1 500 000,00

Усього по спеціальному фонду 3 839 559,00

Разом по загальному та спеціальному фондах 5 137 564,00

Секретар сільської ради                                                                                                                         Анастасія МАРУЩАК


