
              

 

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 

№1692-XLIV/2020 

 

Про внесення змін до 

сільського бюджету 

об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 

 

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», рішення Івано-Франківської обласної ради від 29.05.2020 року № 
1438-35/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», 
сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 
 

1. Зарахувати до доходів загального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади субвенцію з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду (код доходів 41051100) у сумі 189770 гривень для 
придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої 
освіти. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду для придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 

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  
21910 грн., в тому числі: 

для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) 
Великоключівського ліцею на суму 10590 грн.; 
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для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) Мишинської 
гімназії на суму 11320 грн. 

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

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на суму 167860 грн. в тому числі: 

для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) 
Великоключівського ліцею на суму 89380 грн.; 

для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) Мишинської 
гімназії на суму 78480 грн. 

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 167860 грн. 

3. Зарахувати до доходів загального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади субвенцію з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(код доходів 41051400) у сумі 63100 гривень для закупівлю засобів навчання 
та обладнання. 

4. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету для закупівлю засобів навчання та обладнання 

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  
63100 грн., в тому числі: 

для закупівлю засобів навчання та обладнання для Великоключівського 
ліцею на суму 25240 грн.; 

для закупівлю засобів навчання та обладнання для Мишинської гімназії 
на суму 12620 грн.; 

для закупівлю засобів навчання та обладнання для Нижньовербізького 

ліцею на суму 25240 грн. 
5. Спрямувати частину вільного залишку, що утворився на станом на 

01.01.2020 року в сумі 83790 грн. 
6. 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  
21090 грн., в тому числі: 
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для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) 
Великоключівського ліцею на суму 11110 грн.; 

для придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) Мишинської 
гімназії на суму 9980 грн.; 

- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» на суму 5000 грн. для придбання вуличних знаків та дзеркал, КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 8800 грн. для оплати 
послуг по благоустрою; 

- за бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
суму 32400 грн. на проведення грейдерування вулиць. 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
за бюджетною програмою 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» на суму 16500 грн. та передати вказані кошти 
Івано-Франківському обласному бюджету (для департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики обласної державної адміністрації) у вигляді 
співфінансування для закупівлі сучасних меблів та комп’ютерного 
обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа». 

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 16500 грн. 

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

зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 10519 грн.; 

- за бюджетною програмою 0113140 «Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 80000 грн.; 

- за бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 150000 
грн.; 

- за бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
суму 10400 грн.; 
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збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0112142 «Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» на суму 23000 грн. та передати 
вказані кошти комунальному некомерційному підприємству «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади» на виконання заходів Програми протидії 
захворюванню на туберкульоз, визначивши його одержувачем коштів 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади; 

- за бюджетною програмою 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти»  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 50000 грн., 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму  

7000 грн., в тому числі: 
для закупівлю засобів навчання та обладнання для Великоключівського 

ліцею на суму 2800 грн.; 
для закупівлю засобів навчання та обладнання для Мишинської гімназії 

на суму 1400 грн.; 
для закупівлю засобів навчання та обладнання для Нижньовербізького 

ліцею на суму 2800 грн. 
- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 
10400 грн.; 

- за бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на загальну 
суму 130000 грн., в тому числі: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму  
34000 грн.; 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 96000 грн.; 
зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 
інших об’єктів» на суму 623911,58 грн., в тому числі по об’єкту 
«Капітальний ремонт шкільної площадки Великоключівського ліцею 
Нижньовербізької об'єднаної територіальної громади» на суму 261617,79 

грн., по об’єкту «Капітальний ремонт шкільної площадки Мишинської 
гімназії Нижньовербізької об'єднаної територіальної громади» на суму 
362293,79 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 
і предметів довгострокового користування» на суму 10519 грн. для 
придбання бензопили для Нижньовербізького ліцею; 
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- за бюджетною програмою 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму  на суму 
623911,58 грн., в тому числі по об’єкту «Капітальний ремонт шкільної 
площадки Великоключівського ліцею Нижньовербізької об'єднаної 
територіальної громади» на суму 261617,79 грн., по об’єкту «Капітальний 
ремонт шкільної площадки Мишинської гімназії Нижньовербізької 
об'єднаної територіальної громади» на суму 362293,79 грн. 

- за бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
20000 грн. для придбання мотопомпи. 

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 30519 грн. 

8. 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 


