
 

 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 22.12.2022 року                                   с. Нижній Вербіж 

№171/2022 
 

Про внесення змін до 

бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної 
громади на 2022 рік 

 

09510000000 
код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом 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», постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.03.2022 року № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання 
коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», виконавчий 
комітет Нижньовербізької сільської ради 

 

вирішив: 

 

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 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 
2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 247000,00 грн.; 

- за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 
300,00 грн. (по розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня – Мишинська 
гімназія),  

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 500,00 грн. (по 
розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня – Нижньовербізький ліцею); 

- за бюджетною програмою 0111031 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1000,00 грн. (по розпорядниках 
бюджетних коштів ІІІ рівня – Мишинська гімназія на суму 1000,00 грн.); 



КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 84150,00 грн. (по 
розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня – Великоключівський ліцей – 

60600,00 грн., Коваліський ліцей на суму 22750,00 грн., Спаська гімназія на 
суму 800,00 грн.); 

- за бюджетною програмою 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1400,00 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 

- за бюджетною програмою 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 
2111 «Заробітна плата» на суму 247000,00 грн.; 

- за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти»  

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 300,00 грн. (по 
розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня – Мишинська гімназія), 

 КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 500,00 грн. (по розпоряднику 
бюджетних коштів ІІІ рівня – Нижньовербізький ліцею); 

- за бюджетною програмою 0111031 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 84150,00 грн. (по розпорядниках 
бюджетних коштів ІІІ рівня – Великоключівський ліцей – 60600,00 грн., 
Коваліський ліцей на суму 22750,00 грн., Спаська гімназія на суму 800,00 грн.); 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1000,00 грн. (по 
розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівня – Мишинська гімназія на суму 
1000,00 грн.); 

- за бюджетною програмою 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1400,00 

грн.; 
- за бюджетною програмою 0118751 «Допомога населенню, що 

постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок 
коштів резервного фонду місцевого бюджету» КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населенню» на суму 43076 грн.; 

2) фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду  

- за бюджетною програмою 3718710 «Резервний фонд місцевого 
бюджету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 43076 грн. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 
Я. М’якущака. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Ярослав М’ЯКУЩАК         
 


