
 ПРОЄКТ 

                                                                                                                                               

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

(сорок шоста сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від 23 вересня 2020 року      с. Нижній Вербіж 

№ _______-XLVІ/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», Законом України від 25.08.2020 року № 822-ІХ «Про внесення змін 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», 

враховуючи лист Нижньовербізького ліцею від 10.09.2020 року № 75, 
сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 
 

1. Зарахувати до доходів загального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади освітню субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам (код доходів 41033900) у сумі 408800 гривень. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 0111020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на 
загальну суму 408800 грн., а саме: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 335100 грн., в тому числі: 
по Великоключівському ліцею на суму 122300 грн.,  
по Мишинській гімназії на суму 83200 грн., 
по Нижньовербізькому ліцею на суму 129600 грн.; 
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КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 73700 грн., в тому 
числі: 

по Великоключівському ліцею на суму 26900 грн.,  
по Мишинській гімназії на суму 18300 грн., 
по Нижньовербізькому ліцею на суму 28500 грн. 
3. 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 2275 «Оплата інших 
комунальних послуг» на суму 160924 грн. (по розпоряднику бюджетних 
коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею); 

збільшити 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 2274 «Оплата природного 
газу» на суму 126924 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на суму 3000 грн. (по розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня 
Нижньовербізькому ліцею); 

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 31000 грн. для 
придбання газового лічильника для Нижньовербізького ліцею (по 
розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею); 

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 31000 гривень. 

4. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади згідно з додатком. 

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 1126200 гривень. 

5. Затвердити перелік об’єктів по загальному та спеціальному фондах 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади: 

- поточний ремонт вулиці Січових Стрільців у селі Нижній Вербіж 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на суму 
49000 грн. (загальний фонд – КПК 0117461); 
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- капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини села Нижній Вербіж комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади» (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) на суму 102000 грн. (спеціальний фонд – КПК 
0112111); 

- капітальний ремонт системи освітлення Народного дому села Нижній 

Вербіж та встановлення електроопалення Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади на суму 199000 грн. (спеціальний фонд – 

КПК 0114060); 

- капітальний ремонт приміщення клубу села Верхній Вербіж 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на суму 
200000 грн. (спеціальний фонд – КПК 0114060); 

- капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у 
с. Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району 
Івано-Франківської області на суму 606000 грн. (спеціальний фонд – КПК 
0117362); 

- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Відродження від буд. 
№ 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області на суму 350000 грн. 
(спеціальний фонд – КПК 0117362). 

6. Затвердити розпорядження від 12.08.2020 року № 130 «Про внесення 
змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
протокол засідання постійної комісії сільської ради об’єднаної 
територіальної громади з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку від 14.09.2020 року. 

7. 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 


