
 ПРОЕКТ 

                                                                                                                                               

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(_________________ сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від __.___.2021 року                 с. Нижній Вербіж 

№ _____-____/2021 

 

Про внесення змін до 

бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної 
громади на 2021 рік 

 

09510000000 
код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Нижньовербізької 
сільської ради від 24.12.2020 року № 103-ІІІ/2020 «Про бюджет 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік», рішення 
Івано-Франківської обласної ради від 12.11.2021 року № 266-10/2021 «Про 
фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних 
надходжень у 2021 році до обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища», рішення Івано-Франківської обласної ради від 
12.11.2021 року № 272-10/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік», розпорядження Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 04.11.2021 року № 429 «Про перерозподіл субвенції», 
сільська рада 

 

вирішила: 
 

1. Зарахувати до доходів загального фонду бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади іншу субвенцію з обласного бюджету (код 
доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету») у сумі 50000 грн. 
для проведення поточного ремонту вул. Гагаріна с. Великий Ключів 
Нижньовербізької сільської ради Коломийського району Івано-Франківської 
області. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення 
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загального 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 50000 грн. на проведення поточного ремонту вул. Гагаріна                
с. Великий Ключів Нижньовербізької сільської ради Коломийського району 
Івано-Франківської області. 

3. Зарахувати до доходів спеціального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади іншу субвенцію з 
обласного бюджету (код доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету») у сумі 40000 грн. для покращення матеріально-технічної бази 
Великоключівського ліцею Нижньовербізької сільської ради. 

4. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення 
спеціального фонду за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
40000 грн. на покращення матеріально-технічної бази Великоключівського 
ліцею Нижньовербізької сільської ради. 

5. Зарахувати до доходів спеціального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади субвенцію з місцевого 
бюджету на здійснення природоохоронних заходів (код доходів 41053600 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів») 
у сумі 150000 грн. для розроблення проектно-кошторисної документації 
«Нове будівництво водозахисних дамб та регулювання річок Сопівка, Лючка 
та Пістинька для захисту від підтоплення та затоплення с. Нижній Вербіж 
Коломийського району Івано-Франківської області». 

6. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення 
спеціального фонду за бюджетною програмою 0118340 «Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових фондів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 
(придбання) інших об`єктів» на суму 150000 грн. на розроблення проектно-

кошторисної документації «Нове будівництво водозахисних дамб та 
регулювання річок Сопівка, Лючка та Пістинька для захисту від підтоплення 
та затоплення с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської 
області». 

7. Зменшити доходи загального фонду бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади по субвенції з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код доходів 41051200 

«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету») у сумі 11500 грн. 
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8. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді  

зменшити бюджетні призначення загального фонду 

за бюджетною програмою 0111200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на суму 3200 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» на суму 700 грн., в тому числі по розпорядниках бюджетних коштів ІІІ 
рівня: 

- Великоключівський ліцей – КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
400 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 87,50 грн.; 

- Нижньовербізький ліцей – КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
1600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 350 грн.; 

- Спаська гімназія – КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 400 грн., 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 87,50 грн.; 

- Спаський ліцей імені Івана Франка – КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 
суму 800 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 175 грн. 

зменшити бюджетні призначення спеціального фонду 

за бюджетною програмою 0111200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
7600 грн., в тому числі по розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня: 

- Великоключівський ліцей – КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 950 грн.; 

- Нижньовербізький ліцей – КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 3800 грн.; 

- Спаська гімназія – КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» на суму 950 грн.; 

- Спаський ліцей імені Івана Франка – КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1900 грн. 

9. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, який 
утворився станом на 01.01.2021 року, у сумі 69900 грн.   

10. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- Нижньовербізькій сільській раді за бюджетною програмою 0113104 

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 
49900 грн.; 

- Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради за 
бюджетною програмою 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
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розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» на суму 20000 грн. на виконання Комплексної 
програми удосконалення організації роботи служби превентивної поліції, 
покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу 
служби в період 2021-2025 роках на території Нижньовербізької сільської 
громади для Коломийського районного відділу поліції. 

11. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді, а саме: 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 36800 

грн.; 
- за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 
на відрядження» на суму 5600 грн. (у розрізі закладів загальної середньої 
освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня – Ковалівський ліцей); 

- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» на суму 50000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2230 «Продукти 
харчування» на суму 10600 грн. (у розрізі закладів загальної середньої освіти 

– розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня – Ковалівський ліцей); 
зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 
об’єктів» на суму 29000 грн 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на загальну суму 36800 грн., в тому числі 15000 грн. для 
придбання ноутбука для ЗДО «Струмочок» села Мишин, для 21800 грн. на 
придбання проектора та багатофункціонального пристрою для ЗДО 
«Веселка» села Нижній Вербіж; 

- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 50000 грн.; 

- за бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм» на суму 29000 грн. 
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При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади до спеціального фонду 
бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади (бюджету 
розвитку) в сумі 86800 грн. 

12. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, за рахунок 
коштів освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2021 року, у сумі 
152807,44 грн.   

13. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді, а саме: 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
за бюджетною програмою 0111051 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 4118,44 грн. (у розрізі закладів 
загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня –
Ковалівський ліцей (засоби індивідуального захисту та антисептики)); 

 за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 148689 грн. (у розрізі закладів 
загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня –
Спаська гімназія (двері, обладнання для майстерні, парти, крісла, шкільні 
дошки, світильники)). 

14. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді за рахунок спрямованого залишку 
освітньої субвенції: 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 
за бюджетною програмою 0111051 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 41978,50 грн. (у розрізі закладів 
загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня –
Нижньовербізький ліцей); 

за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 324 грн. (по 
Великоключівському ліцею); 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 41674,50 грн. (у розрізі закладів 
загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня –
Нижньовербізький ліцей на суму 14628,50 грн., по Спаській гімназії на 
придбання світильників на суму 27046 грн.);  

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
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за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 78470 грн., 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 35752 (у розрізі 
закладів загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних коштів ІІІ 
рівня – по Великоключівському ліцею). 

При цьому, зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на суму 114222 гривень 
за рахунок зменшення надходжень коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) та відповідно збільшити профіцит 
загального фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на суму 114222 гривень. 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 114850 грн. 
(у розрізі закладів загальної середньої освіти – розпорядниках бюджетних 
коштів ІІІ рівня – по Спаській гімназії на інтерактивного комплексу, 
ноутбуку та принтерів на суму 87500, по Нижньовербізькому ліцею на 
придбання плити електричної з духовкою на суму 27350 грн.). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади до спеціального фонду 
бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади (бюджету 
розвитку) в сумі 114850 грн. 

15. Внести зміни до пооб’єктного розподілу бюджету розвитку: 
- за бюджетною програмою 0111080 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» КЕКВ 3110 «Капітальне будівництво (придбання) 
інших об’єктів» зменшити по об’єкту «Придбання музичних інструментів» 
на суму 24050 грн. та одночасно збільшити по об’єкту «Придбання ноутбука» 

на суму 24050 грн. 
16. Внести зміни до рішення Нижньовербізької сільської ради від 

24.12.2020 року № 103-ІІІ/2020 «Про бюджет Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

- у додатку 1 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення; 
- у додатку 2 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення; 
- у додатку 3 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення; 
- у додатку 4 до рішення згідно з додатком 4 до цього рішення; 
- у додатку 5 до рішення згідно з додатком 5 до цього рішення; 
- у додатку 6 до рішення згідно з додатком 6 до цього рішення. 
17. Затвердити розпорядження від 23.10.2021 року № 227 «Про 

внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на 2021 рік», розпорядження від 25.10.2021 року № 230 «Про 
внесення змін до бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів 
ІІІ рівня»,  розпорядження від 11.11.2021 року № 245 «Про внесення змін до 
бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів ІІІ рівня», 
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розпорядження від 11.11.2021 року № 246 «Про внесення змін до бюджету 

Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік»  

розпорядження від 22.11.2021 року № 257 «Про внесення змін до бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік». 

18. Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради (Н. Івасюк) 
внести відповідні зміни до розпису доходів та видатків бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади. 

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

 

 

Сільський голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 


