
              

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

( сорок четверта сесія) 
РІШЕННЯ 

від 24  червня 2020 року                                          с. Нижній Вербіж 

№1691-XLIV/2020 

 

Про спрямування  

частини залишку коштів 

освітньої субвенції 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії сільської 
ради об’єднаної територіальної громади від 21.12.2019 року № 1510-

ХХХIХ/2019 «Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік», сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 
 

1. Спрямувати частину залишку коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на станом на 
01.01.2020 року в сумі 2631907 грн. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
за бюджетною програмою 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 
691907 грн. у розрізі установ відповідно до додатку 1, а саме: 

- на проведення поточних видатків Великоключівського ліцею на суму 
186400 грн.; 

- на проведення поточних видатків Мишинської гімназії на суму 
341193 грн.; 

- на проведення поточних видатків Нижньовербізького ліцею на суму 
164314 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
за бюджетною програмою 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» на загальну суму 1940000 грн., з них по: 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 1302433 грн.: 
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- на проведення капітальних видатків Великоключівського ліцею на 
суму 305000 грн.; 

- на проведення капітальних видатків Мишинської гімназії на суму 
354871 грн.; 

- на проведення капітальних видатків Нижньовербізького ліцею на 
суму 642562 грн.; 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 637567 грн.: 
- на проведення капітальних видатків Великоключівського ліцею на 

суму 270000 грн.; 
- на проведення капітальних видатків Мишинської гімназії на суму 

250000 грн.; 
- на проведення капітальних видатків Нижньовербізького ліцею на 

суму 117567 грн. 
у розрізі установ відповідно до додатку 2. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади до спеціального фонду 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади (бюджету розвитку) в 
сумі 1940000 грн. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Г. Кузьменчук). 

 

 

 

Сільський голова об’єднаної 
територіальної громади                                                     Ярослав М’якущак 


