
 

                                                                                                                                               
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
восьме демократичне скликання 

(двадцять дев’ята позачергова сесія) 
РІШЕННЯ 

 
від 16.06.2022 року                 с. Нижній Вербіж 
№ 858-ХХІХ/2022 
 
Про внесення змін до 
бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної 
громади на 2022 рік 
 
09510000000 
код бюджету 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Нижньовербізької 
сільської ради від 23.12.2021 року № 721-ХХ/2021 «Про бюджет 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2022 рік», 
Нижньовербізька сільська рада 

 
вирішила: 

 
1. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади: 
1) Нижньовербізькій сільській раді: 
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 
- 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 2000000 
грн.; 

2) Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради 
збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 
- за бюджетною програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» на суму 2000000 грн. та передати вказані кошти Івано-
Франківському обласному бюджету для департаменту розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування 
та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації (для ДП «ДОРОГИ 
ПРИКАРПАТТЯ») для фінансування об’єктів експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліків, 



 

затверджених Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією на 
період дії воєнного стану, а саме:  

- О090704 Нижній Вербіж – Цуцулин (частини дорожнього покриття в 
межах населених пунктів села Нижній Вербіж та села Спас); 

- С090706 Великий Ключів – Молодятин (частини дорожнього покриття в 
межах населеного пункту села Великий Ключів); 

- С090709 Мишин – Спас. 
2. Внести зміни до рішення Нижньовербізької сільської ради від 

23.12.2021 року № 721-ХХ/2021 «Про бюджет Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2022 рік», а саме: 

- у додатку 3 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення; 
- у додатку 5 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення; 
- у додатку 7 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення. 
3. Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради (Н. Івасюк) 

внести відповідні зміни до розпису доходів та видатків бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади. 

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

 
Сільський голова                                                  Ярослав     М’ЯКУЩАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


