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Пояснювальна записка до звіту за 2019 рік 

по Нижньовербізькому сільському бюджету  
об’єднаної територіальної громади 

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

 

Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади 

створена відповідно до перспективного плану формування об’єднаних 

територіальних громад Івано-Франківської області та на основі рішень 

Нижньовербізької сільської ради від 11.09.2016 року № 163-10/2016 «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», Великоключівської сільської 
ради від 12.09.2016 року № 110-14/2016 «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Мишинської сільської ради від 12.09.2016 року № 111-

9/2016 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
Верхньовербізької сільської ради від 11.09.2016 року № 93-12/2016 «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 

До складу Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади увійшло 4 населених пунктів: села Верхній Вербіж, Великий Ключів, 
Мишин, Нижній Вербіж. 

Населення громади, за статистичними даними, станом на 01.01.2019 року 
складає 9553 осіб. 

 

За 2019 рік до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) 14282,8 тис. грн. доходів загального та 
спеціального фондів, що складає 108,6 відс. до уточненого плану, у тому числі: 

– доходів загального фонду зараховано – 10016,0 тис. грн., або 105,6 відс. 
до уточненого плану на 2019 рік;  

– доходів спеціального фонду зараховано – 4266,8 тис. грн., або 101,5 

відс. до уточненого плану на 2019 рік. 
По видатках загального фонду бюджет об’єднаної територіальної громади 

за 2019 рік виконаний на 91,1 відсотка до уточненого річного призначення, або 
недовиконано на 4202,7 тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням 
змін 46984,7 тис. грн., використано протягом звітного періоду 42782,0 тис. 
грн.). 

Кредиторська заборгованість по видатках за рахунок коштів місцевого 
бюджету станом на 01.01.2020 року відсутня. 

По видатках спеціального фонду бюджет об’єднаної територіальної 
громади за 2019 рік виконаний на 88,6 відс. (призначено по бюджету на рік з 
урахуванням змін 15294,6 тис. грн., використано протягом звітного періоду 

13552,5 тис. грн.).  
 

ІІ. Показники соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади 
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Протягом 2019 року вживалися необхідні заходи щодо впровадження 
економічних реформ у об’єднаній територіальній громаді, забезпечення його 
комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження 
стабільної суспільно-політичної ситуації. 

Рішенням сільської ради об’єднаної територіальної громади від 
06.04.2017 № 90-ІІ/2017 затверджено Програму соціально-економічного 
розвитку  Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
на 2017 рік. З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку 
об’єднаної територіальної громади Програму розроблено з урахуванням 
основних положень Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 
2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 
1401-32/2014, Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням 
обласної ради від 26 червня 2015 року №1680-37/2015, регіональних цільових 
програм з питань соціально-економічного розвитку. 
 

Промисловий комплекс 

 

У 2019 році не було росту промислового потенціалу об’єднаної 
територіальної громади. Основним видом діяльності, яким займаються 
підприємства та фізичні особи – підприємці, розташовані на території громади 
є торгівля.   

За 9 місяців  2019 року ДП «Коломийський лісгосп» одержав чистого 
доходу від реалізації товарів, робіт на послуг (без ПДВ та акцизу) 23806,0 
тис.грн., що становить  86,1% до показника відповідного періоду 2018 року. 
Обсяг реалізованої продукції на одного працюючого за січень- вересень 2019 
року склав 140864,0 грн. 

ДП «Коломийським лісгоспом» протягом січня-вересня 2019 року 
сплачено платежів до бюджету на суму 8890,0 тис. грн. (-659,0 тис. грн. до 
показника січня-вересня 2018 року), в тому числі до місцевого – 3136,0 тис. грн. 
(+348,0 тис. грн. до показника січня-вересня 2018 року). 

Показники щодо середньомісячної заробітної плати ДП «Коломийський 
лісгосп» наведені у таблиці 1. 

 
Показники Один. 

виміру 

2018 р. звіт 9 місяців 
2019 р. 

фактичні 
дані 

2019 р. 
очікув. 
викон. 

2020 р. 
прогноз 

Середньомісячна 
заробітна плата 

штатного 
працівника 

грн. 9307 8684 8900 9000 

Темп росту 
середньомісячної 

заробітної плати до 
попереднього року 

% 131,6 93,4 95,6 101,1 
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Заборгованість із 
виплати заробітної 

плати (на кінець 
року), всього 

Тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

 

За рахунок інфраструктурної субвенції у 2019 році реалізовано наступні 
проекти: 

- «Капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у с. 
Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 766,4 тис. грн.  

- «Нове будівництво котельні на твердому паливі Нижньовербізької ЗОШ 
І-ІІІ ст. вул. Українська, 113а, Нижньовербізької сільської ради ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)» - 706,7 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт адмінбудівлі старостинського округу із 
застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Великий Ключів вул. 
Відродження, 15 Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району 
Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 499,3 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. 
№ 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського 
району Івано-Франківської області» - 368,7 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Лесі Українки (від 
центральної дороги до церкви) в с. Верхній Вербіж Нижньовербізької ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області» (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)» - 396,0 тис. грн.  

Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади є 
переможцем другого раунду Програми USAID (Агентство США з 
міжнародного розвитку) «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE). Глобал Комьюнітіз (Global Communities) виконує 
п’ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
вартістю $50 мільйонів «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE). Програма DOBRE спрямує більшу частку технічної та 
фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) краще управляти ресурсами, 
підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку та 
підвищити залученість громадян. DOBRE допомагатиме ОТГ зростати та 
процвітати шляхом посиленого місцевого самоврядування та створення кращих 
умов для розвитку, і водночас слугувати моделями та мотиваторами для інших 
громад, котрі планують об’єднання. 

У 2019 році залучено 3000,0 тис. грн. за рахунок державного фонду 
регіонального розвитку для проведення капітального ремонту 
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Нижньовербізького ліцею вул. Українська, 113а в с. Нижній Вербіж 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області (впровадження заходів із енергозбереження). Крім того, 
внесок у вигляді співфінансування на проведення капітального ремонту 
зазначеного об’єкта від сільського бюджету об’єднаної територіальної громади 
складає 300,0 тис. грн. 

 

Сфера торгівлі 
 

На території об’єднаної територіальної громади підприємницькою 
діяльністю займаються 204 фізичні особи – підприємці. Види діяльності 
підприємницької діяльності та кількість найманих працівників відображено у 
таблиці 2. 

ПІБ Вид діяльності Найма-

них осіб 

Туліка К.Д. М’ясо-переробна галузь 6 

Ласійчук Я.К. М’ясо-переробна галузь 4 

Луцак І.В. Торгівля будматеріали 3 

Остяк В.П. Торгівля меблі 4 

Шургалюк І.П. Торгівля побутової техніки 4 

Марущак Д.В. Торгівля  6 

Феняк І.М. АЗС 3 

Олексюк Т.Д. Торгівля продукти 2 

Микитюк Ю.В. торгівля 4 

Куник Д.В. СТО 2 

Вацик А.Д. торгівля 1 

Сіранюк Г.І. торгівля 1 

М’якущак М.М. Виробництво тротуарної плитки 4 

Капуляк В.В. послуги 1 

Обушак О.Ф. торгівля 1 

Халус Л.М. торгівля 1 

Стефак Г.В. торгівля 1 

Павлюк Г.В. торгівля 1 

 

Оплата праці та ринок праці 
 

Станом на 01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємствах об’єднаної територіальної громади відсутня. 

В громаді створений сприятливий бізнес – клімат для початку ведення 
підприємницької діяльності.  
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Населення  

 

Зберігається негативна тенденція з демографією. Чисельність наявного 
населення об’єднаної територіальної громади станом на 01.01.2018 року 
становила 9636 осіб, а станом на 01.01.2019 року – 9553 осіб, що на 83 особи 
менше. Упродовж січня-вересня 2019 року в об’єднаній територіальній громаді 
зареєстровано 42 живонароджених та 92 померлих. 

 

ІІІ. Доходи 

 

За 2019 рік до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади 

поступило доходів загального та спеціального фондів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) у сумі 14282,8 тис. грн., що на 4073,8 тис. грн., або 
39,9 відс. більше порівняно з попереднім роком. Виконання уточнених 
планових показників складає 104,3 відсотка.  

Доходів загального фонду надійшло 10016,0 тис. грн., що на 1225,1 тис. 
грн. більше у порівнянні з 2018 роком. Уточнені планові показники виконано 
на 105,6 відсотка. 

 

Виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади в розрізі 
податків і зборів характеризується наступним. 

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію 
найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади, його частка від усіх надходжень загального 
фонду складає 54,2 відсотка. За 2019 рік надійшло до сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади цього податку 5432,1 тис. грн., при 
уточненому плані 5376,3 тис. грн., що складає 101,0 відс. до уточненого плану 
(+ 55,8 тис. грн.).  
Найбільші бюджетоутворюючі підприємства та установи сільської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Назва підприємств, установи 

Надходження податку 
на доходи фізичних осіб 

(у відрахуваннях), 
тис. грн. 

Питома вага в 
загальній сумі 
надходжень, % 

Нижньовербізька сільська 
рада ОТГ 

2451,9 45,1 

ДП "Коломийський лісгосп" 848,9 15,6 

КНП «ЦПМСД 
Нижньовербізької сільської 
ради ОТГ» 

331,6 6,1 

ППФ "КВІЛТ" 58,9 1,1 
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ТОВ 
"Коломиябудінвестсервіс" 

82,4 1,5 

 5432,1 100,0 

 

Аналіз в розрізі основних джерел надходжень: 
– єдиний податок є другим за обсягом джерелом наповнення загального 

фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, питома вага 
якого у загальному обсязі складає 22,5 відсотка. У 2019 році надходження цього 
податку склали 2251,9 тис. грн., що на 664,7 тис. грн., або 41,9 відс. більше 
минулого року. Виконання уточнених планових показників на звітний період 
складає 112,5 відс. (+ 250,2 тис. грн); 

– плата за землю займає третю позицію. Питома вага податку, у 
загальному обсязі надходжень, складає 8,4 відсотка. У 2019 році надходження 
цього податку склали 839,9 тис. грн., що на більше минулого року на 139,3 тис. 
грн. Виконання уточнених планових показників на звітний період складає 111,0 

відс. (+ 83,5 тис. грн); 
– акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 
нафтопродукти та інше паливо) займає четверту позицію. Питома вага податку, 
у загальному обсязі надходжень, складає 7,6 відсотка. Надійшло цього податку 
756,3 тис. грн., при уточненому плані 724,3 тис. грн., що складає 104,4 відс. до 
плану; 

– податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки зараховано 
634,2 тис. грн., при уточненому плані 558,8 тис. грн., що складає 113,5 відс. до 
уточненого плану. Зазначений податок займає п’яту позицію до загальної суми 
надходжень та складає 6,3 відсотка. 

До спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) поступило 4266,8 тис. 
грн., що складає 101,5 відс. до уточненого плану на 2019 рік. Найбільшу питому 
вагу у складі доходів спеціального фонду займають власні надходження 
бюджетних установ – 97,6 відс. (4164,6 тис. грн.). 

 

IV. Видатки та заборгованість 

 По видатках загального фонду сільський бюджет об’єднаної 
територіальної громади за 2019 рік виконаний на 91,1 відсотка до уточненого 
річного призначення, або недовиконано на 4202,7 тис. грн. (призначено по 
бюджету на рік з урахуванням змін 46984,7 тис. грн., використано протягом 
звітного періоду 42782,0 тис. грн.). 

Виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади за 
2019 рік в розрізі галузей є наступним: 

 

Органи місцевого самоврядування 

В 2019 році за бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
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міської, селищної, сільської рад» на утримання сільської ради об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду використано 5198,1 тис. грн., при 
плані з урахуванням змін 5260,4 тис. грн., що складає 98,8 відс. 

(недовикористано – 62,3 тис. грн.).  
По коду 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані на рік 3845,7 тис. 

грн. кошти використано на суму 3845,5 тис. грн., що складає 100,0 відс.  до 
уточненого призначення. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 857,5 тис. грн., використано 857,0 тис. грн., тобто кошти освоєно на 99,9  

відсотка.  
По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при 

уточненому кошторисному призначенні 252,5 тис. грн., використано кошти в 
сумі 199,3 тис. грн., або недовикористано 53,2 тис. грн., в зв’язку з економією 

споживання енергоносіїв в натуральних показниках. 
По всіх інших кодах економічної класифікації кошти використані в межах 

річних уточнених кошторисних призначень.  
По коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» здійснено видатки на суму 0,5 тис. 
грн. за навчання по загальному курсу з питань охорони праці. 

По спеціальному фонду за бюджетною програмою 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» при уточненому плані 230,3 тис. 
грн. використано 154,9 тис. грн., що складає 67,3 відсотка. 

За рахунок зазначених коштів фінансувалися капітальні видатки.  
На проведення капітальних видатків (КЕКВ 3000) при уточненому плані 

230,3 тис. грн. використано 154,9 тис. грн., з них придбано комп’ютерну 
техніку (КЕКВ 3110) та проведено капітальний ремонт приміщення 
старостинського округу. 

Кредиторська заборгованість по сільській раді об’єднаної територіальної 
громади станом на 01.01.2020 року відсутня. 

По бюджетній програмі 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів 
місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» здійснено видатків 
на суму 3,2 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 5,2 тис. грн. Вказані 
видатки здійснено на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 
в Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2022 

роки. 

По бюджетній програмі 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» здійснено видатків на суму 100,9 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 104,2 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування в Нижньовербізькій сільській 
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки. 
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Освіта 

Фінансування установ освіти у 2019 році здійснювалося за рахунок 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету, дотації з місцевого бюджету 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету та коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади. 

На утримання установ освіти Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду у 2019 році використано 26792,9 

тис. грн., при уточненому плані 30263,4 тис. грн., що складає на 88,5 відсотка.  

По бюджетній програмі 0111010 «Надання дошкільної освіти» по 
загальному фонді використано 4214,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 4315,4 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 2780,1 грн. при річному 
уточненому призначенні 2791,6 тис. грн., що складає на 99,6 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 670,1 тис. грн. використано 659,9 тис. грн., що складає на 98,5 

відсотка.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

установ дошкільної освіти станом на 01.01.2020 року відсутня. 

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 
1,8 тис. грн., при плані на рік з урахуванням змін 6,0 тис. грн. Кошти 
невикористано на суму 4,2 тис. грн. в зв’язку з відсутністю у продажі 
необхідних медикаментів та медичного інвентарю.  

На харчування дітей закладів дошкільної освіти (КЕКВ 2230) 
використано 297,9 тис. грн., при уточненому річному призначенні 319,4 тис. 
грн., що складає 93,3 відсоток. Кошти недовикористано на суму 21,5 тис. грн. в 
зв’язку з згортанням груп протягом року в дитячих дошкільних закладах та 

тимчасовим закриттям дитячих садків.  

Кредиторська заборгованість по харчуванню дітей станом на 01.01.2020 

року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 306,5 тис грн. при уточненому 
призначенні 353,4 тис. грн., що складає 86,7 відсотка. Кошти недовикористано 
в зв’язку з економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках. 
Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2020 року 

відсутня. 
Видатки по спеціальному фонду по установах дошкільної освіти склали 

540,4 тис. грн., при уточненому плані 566,5 тис. грн., або 95,4 відсотка. 
По коду 2230 «Продукти харчування» за рахунок батьківської плата за 

перебування дітей у дошкільних закладах використано 342,1 тис. грн., при 
уточненому плані 350,2 тис. грн., що складає 92,6 відс. до плану. 

Недовикористано 26,1 тис. грн. в зв’язку із згортання груп у дитячих 
дошкільних закладах. 
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Установами дошкільної освіти отримано благодійної допомоги на суму 
212,3 тис. грн. 

 

По бюджетній програмі 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» по загальному фонді використано 21152,7 тис. грн., при плані на 
рік з врахуванням змін 24461,2 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 14678,4 грн. при річному 
уточненому призначенні 16977,4 тис. грн., що складає на 86,5 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 3796,1 тис. грн. використано 3299,9 тис. грн., що складає на 86,9 

відсотка.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

закладів загальної середньої освіти станом на 01.01.2020 року відсутня. 
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 

2,1 тис. грн., при плані на рік з урахуванням змін 10,0 тис. грн. Кошти 
невикористано на суму 7,9 тис. грн. в зв’язку з відсутністю у продажі 
необхідних медикаментів та медичного інвентарю.  

На харчування дітей закладів загальної середньої освіти (КЕКВ 2230) 
використано 396,7 тис. грн., при уточненому річному призначенні 398,7 тис. 
грн., що складає 99,5 відсоток. Кошти недовикористано на суму 2,0 тис. грн. в 
зв’язку з невідвідуванням учнями закладів загальної середньої освіти з 
поважних причин.   

Кредиторська заборгованість по харчуванню учнів станом на 01.01.2020 
року відсутня. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 
2270) у звітному періоді використано 1542,9 тис грн. при уточненому 
призначенні 1847,6 тис. грн., що складає 83,5 відсотка. Кошти недовикористано 
в зв’язку з економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках. 

Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2020 року 

відсутня. 
Видатки по спеціальному фонду по закладах загальної середньої освіти 

склали 3095,2 тис. грн., при уточненому плані 3436,2 тис. грн., або 90,0 

відсотка. 
По коду 2230 «Продукти харчування» використано 70,1 тис. грн., при 

уточненому плані 83,6 тис. грн., що складає 83,8 відс. до плану. 
Закладами загальної середньої освіти отримано благодійної допомоги на 

суму 1172,9 тис. грн. 
На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів 

обласного, сільського бюджетів (КЕКВ 3000) при уточненому призначенні на 
рік 2150,5 тис. грн. використано 1823,3 тис. грн., зокрема: 

– придбано обладнання і предмети довгострокового користування на 
суму 1692,8 тис. грн.; 
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- проведено капітальний ремонт системи теплопостачання на суму 130,5 
тис. грн. 

 

По бюджетній програмі 0111090 «Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по 
загальному фонді використано 82,1 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 103,4 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 68,9 грн. при річному 
уточненому призначенні 86,7 тис. грн., що складає на 79,5 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 16,7 тис. грн. використано 13,2 тис. грн., що складає на 79,1 

відсотка.  
Основною причиною невикористання видатків по заробітній платі і 

нарахуваннях на оплату праці є наявність вакантних посад.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам, що 

здійснюють заходи із позашкільної освіти з дітьми, станом на 01.01.2020 року 
відсутня. 

По бюджетній програмі 0111100 «Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)» по загальному фонді використано 
1317,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 1356,8 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 993,1 грн. при річному 
уточненому призначенні 1003,7 тис. грн., що складає на 98,9 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 226,0 тис. грн. використано 223,9 тис. грн., що складає на 99,1 відсотка.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 
станом на 01.01.2020 року відсутня. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 
2270) у звітному періоді використано 62,6 тис грн. при уточненому призначенні 
87,1 тис. грн., що складає 71,9 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з 
економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках. Кредиторська 
заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по дитячій школі мистецтв склали 296,8 

тис. грн., при уточненому плані 300,0 тис. грн., або 98,9 відсотка. 
По коду 2111 «Заробітна плата» використано 199,8 грн. при річному 

уточненому призначенні 202,3 тис. грн., що складає на 98,8 відсотка. 
Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 

плані 44,5 тис. грн. використано 43,8 тис. грн., що складає на 98,3 відсотка.  
По бюджетній програмі 0111140 «Підвищення кваліфікації, 

перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонді 
використано 19,9 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 20,0 тис. грн. 

По бюджетній програмі 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти» по загальному фонді використано 6,6 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 6,6 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
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Програми розвитку освіти Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2023 роки. 

 

Охорона здоров’я 

В 2019 році по бюджетній програмі 0112111 «Первинна медична 
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» на утримання КНП «Центр ПМСД Нижньовербізької 
сільської ради ОТГ» по загальному фонду використано 220,0 тис. грн., при 
плані з урахуванням змін 271,0 тис. грн., що складає 81,2 відс. 
(недовикористано – 51,0 тис. грн.).  

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при 
уточненому кошторисному призначенні 151,0 тис. грн., використано кошти в 
сумі 113,7 тис. грн., або недовикористано 37,3 тис. грн., в зв’язку з економією 
споживання енергоносіїв в натуральних показниках. 

По коду 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» при 
уточненому кошторисному призначенні 60,0 тис. грн., використано кошти в 
сумі 48,6 тис. грн., або недовикористано 11,4 тис. грн. 

По коду 2730 «Інші виплати населенню» при уточненому кошторисному 
призначенні 60,0 тис. грн., використано кошти в сумі 57,6 тис. грн., або 
недовикористано 2,4 тис. грн. 

По спеціальному фонду при уточненому плані 256,0 тис. грн. 
використано 205,8 тис. грн., що складає 80,4 відсотка. 

За рахунок зазначених коштів фінансувалися капітальні видатки.  
На проведення капітальних видатків (КЕКВ 3000) при уточненому 

призначенні на рік 128,0 тис. грн. використано 128,0 тис. грн. грн., з них 
придбано медичне обладнання (КЕКВ 3110) та проведено капітальний ремонт 
приміщення (КЕКВ 3132) у сумі 78,0 тис. грн. 

Вказані видатки здійснено на виконання Програми підтримки та розвитку 

установ первинної медико-санітарної допомоги. 
Кредиторська заборгованість по установі станом на 01.01.2019 року 

відсутня. 
По бюджетній програмі 0112146 «Відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань» по загальному фонді використано 
40,6 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 40,6 тис. грн. 

По бюджетній програмі 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я» по загальному фонді використано 17,6 тис. грн., при плані на 
рік з врахуванням змін 25,0 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
Програми підтримки та розвитку установ первинної медико-санітарної 
допомоги. 

 

Соціальний захист 

Кошти на фінансування видатків по соціальному захисту населення за 
2019 рік освоєні на 80,9 відсотка (уточнений план на рік 841,0 тис. грн., освоєно 
680,1 тис. грн.). 
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По бюджетній програмі 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної 
політики» по загальному фонді використано 19,0 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 31,6 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
цільової соціальної програми «Молодь Нижньовербізької ОТГ» на 2018-2020 

роки. 

По бюджетній програмі 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)» по загальному фонді використано 56,4 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 56,5 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 

роки. 

По бюджетній програмі 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги» по загальному фонді використано 7,0 тис. 
грн., при плані на рік з врахуванням змін 7,1 тис. грн. Вказані видатки 
здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та 
підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької 
сільської ради на 2019-2020 роки. 

По бюджетній програмі 0113180 «Надання пільг населенню (крім 
ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг» по загальному фонді використано 27,5 тис. грн., 
при плані на рік з врахуванням змін 80,5 тис. грн. Вказані видатки здійснено на 
виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, 

яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської ради на 2019-

2020 роки. 

По бюджетній програмі 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді 
використано 402,7 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 426,0 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 292,1 грн. при річному 
уточненому призначенні 296,4 тис. грн., що складає на 98,6 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 69,6 тис. грн. використано 69,4 тис. грн., що складає на 99,8 відсотка.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 
станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Заклад отримав благодійної допомоги на суму 26,9 тис. грн. 
По бюджетній програмі 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді використано 167,6 

тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 239,3 тис. грн. Вказані видатки 
здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та 
підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької 
сільської ради на 2019-2020 роки. 
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Культура і мистецтво 

Фінансування установ культури та мистецтва у 2019 році здійснювалося 
за рахунок коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади. 

На утримання установ культури та мистецтва Нижньовербізької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади по загальному фонду у 2019 році 
використано 1031,8 тис. грн., при уточненому плані 1165,7 тис. грн., що складає 
на 88,5 відсотка.  

По бюджетній програмі 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по 
загальному фонді використано 168,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 209,5 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 123,0 грн. при річному 
уточненому призначенні 124,6 тис. грн., що складає на 98,7 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 53,4 тис. грн. використано 33,5 тис. грн., що складає на 62,8 

відсотка.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

установ дошкільної освіти станом на 01.01.2020 року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 8,5 тис грн. при уточненому призначенні 
14,7 тис. грн., що складає 57,8 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з 
економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках. Кредиторська 
заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2020 року відсутня. 

По бюджетній програмі 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по 
загальному фонді використано 829,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 916,2 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 591,1 тис. грн. при річному 
уточненому призначенні 627,9 тис. грн., що складає на 94,1 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 175,8 тис. грн. використано 158,5 тис. грн., що складає на 90,2 

відсотка.  
Основною причиною невикористання видатків по заробітній платі і 

нарахуваннях на оплату праці є наявність вакантних посад.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

установ дошкільної освіти станом на 01.01.2020 року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 43,0 тис грн. при уточненому призначенні 
60,7 тис. грн., що складає 70,8 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з 
економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках. Кредиторська 
заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по клубних установах склали 7,7 тис. 
грн., при уточненому плані 7,7 тис. грн., або 100,0 відсотків. 

По бюджетній програмі 0114082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» по загальному фонді використано 34,2 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 40,0 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
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Цільової Програми розвитку культури Нижньовербізької об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2020 роки. 

По бюджетній програмі 0114082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» по спеціальному фонді використано 149,4 тис. грн., при плані на рік 
з врахуванням змін 150,0 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
Цільової Програми розвитку культури Нижньовербізької об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2020 роки. 

 

Фізична культура і спорт 

По бюджетній програмі 0115011 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з метою 
покращення матеріально-технічної бази сільської футбольної команди, 
виділено 38,2 тис. грн. За рахунок зазначених коштів придбано футбольні м’ячі 
та футбольну форму, оплачено послуги з автоперевезення футбольної команди 

та оплата членського внеску на загальну суму 37,6 тис. грн.  
 

Житлово-комунальне господарство 

По бюджетній програмі 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» по загальному фонді використано 1105,4 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 1247,1 тис. грн.  

По бюджетній програмі 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»  по спеціальному фонді використано 2658,2 тис. грн., при плані на рік 
з врахуванням змін 3333,4 тис. грн.  

Фінансування видатків по житлово - комунальному господарству 

проводилося відповідно до прийнятої місцевої програми. За рахунок 
вищенаведених коштів фінансувалися видатки по освітленню вулиць в 
населених пунктах, благоустрою територій, ремонтів комунальних доріг. 

 

Будівництво 

Кошти по капітальних вкладеннях використано на 84,0 відс. (уточнений 
план 10496,7 тис. грн., використано 8813,3 тис. грн.). 

За бюджетною програмою 0115045 «Будівництво мультифункціональ-

них майданчиків для занять ігровими видами спорту» проводилась оплата робіт 
щодо реконструкції існуючого спортивного майданчика у 
мультифункціональний в Нижньовербізькому ліцеї вул. Українська 113,а 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-Франківської області. За даною бюджетною 
програмою по спеціальному фонді використано 929,1 тис. грн., при плані на рік 
з урахуванням змін 930,9 тис. грн. 

У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

Нижньовербізька сільська об’єднана територіальна громада отримала 2737,1 

тис. гривень, з яких використано 2737,1 тис. грн., що складає 100 відсотка. 
Кошти субвенції використані на: 
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- «Капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у с. 
Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 766,4 тис. грн.  

- «Нове будівництво котельні на твердому паливі Нижньовербізької ЗОШ 
І-ІІІ ст. вул. Українська, 113а, Нижньовербізької сільської ради ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)» - 706,7 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт адмінбудівлі старостинського округу із 
застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Великий Ключів вул. 
Відродження, 15 Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району 
Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 499,3 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. 
№ 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського 
району Івано-Франківської області» - 368,7 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Лесі Українки (від 
центральної дороги до церкви) в с. Верхній Вербіж Нижньовербізької ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області» (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)» - 396,0 тис. грн.  

У 2019 році для співфінансування проекту, що реалізується за рахунок 
державного фонду регіонального розвитку для проведення капітального 
ремонту Нижньовербізького ліцею вул. Українська, 113а в с. Нижній Вербіж 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області (впровадження заходів із енергозбереження) з сільського 
бюджету виділено 300,0 тис. грн. 

 

Транспорт 

У 2019 році належна увага приділялася фінансуванню доріг місцевого 
значення, комунальних доріг населених пунктів. 

По бюджетній програмі 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 
загальному фонду на проведення ремонту та утримання доріг використано 
922,3 тис. грн., при уточненому плані 969,6 тис. грн., що складає 95,1 відсотка 
до плану.  

 

Енергоносії 
Фактичне споживання енергоносіїв бюджетними установами сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади за 2019 рік (по загальному та 
спеціальному фондах) складає 2277,5 тис. грн., касові видатки – 2277,5 тис. 
гривень.  

Станом на 01.01.2020 року заборгованість в бюджетних установах 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, за використані у 2019 

році енергоносії, відсутня. Фінансування видатків за спожиті енергоносії та 
інші захищені статті видатків здійснюється в першочерговому порядку. 
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Керівниками бюджетних установ здійснюється постійний контроль за 
дотриманням лімітів енергоносіїв та його щоденний моніторинг. 

 

Заборгованість 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на 
кінець року відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на 
кінець року відсутня. 

 

V. Фінансування 

У 2019 році на фінансування видатків загального фонду сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади згідно рішень сільської ради 
об’єднаної територіальної громади спрямовано вільних залишків на загальну 
суму 5054,7 тис. грн. 

Протягом року сільською радою об’єднаної територіальної громади 

короткотермінові позики в установах Державної казначейської служби не 
отримувались. 

Залишки коштів на рахунках бюджетних установ та сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади складають 6994,9 тис. грн. з них : 

- по загальному фонду – 6715,7 тис. грн. (в тому числі освітня субвенція з 
державного бюджету 3524,5 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,5 

тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 500,0 тис. грн.); 

- по  спеціальному фонду – 279,2 тис. грн.  
  Загальний фонд Спеціальний фонд 

Розпис  Розпис  

Бюджет Н.Вербіж ОТГ 

Доходи - 41053900 0,00  750000,00  

видатки 9770* 0,00  273041,74  

  =0,00  =476958,26  

провірочна  0,00  476958,26  

різниця    -18000,00 Передано 
обласному 
бюджету 

    -255041,74 Передано 
обласному 
бюджету 

Доходи - 41053600 0,00  300000,00  

видатки 9740* 0,00  0,00  

  =0,00  =300000,00  

провірочна  0,00  300000,00  

різниця    0,00  
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Сума, по коду 205340, 205340* частини 4.1 форми 2мб «Звіт про 
виконання місцевих бюджетів» по спеціальному фонду становить: ф.4-2 – 0,46 

(51229304025977) перерахування залишку коштів, що склався станом на 
01.01.2019 року, згідно рішення сесії № 1446-ХХХVІІІ/2019 від 27.11.2019 
року. 

Протягом року розміщення тимчасово вільних залишків на вкладних 
рахунках банку не здійснювалося.  

 

VI. Кредитування 

 Кредитування з сільського бюджету об’єднаної територіальної громади у 
2019 році не проводилось. 
 

VII. Міжбюджетні трансферти 

  До загального та спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади за 2019 рік надійшло з державного бюджету, Івано-

Франківського обласного бюджету, Коломийського районного бюджету та 
Печеніжинського селищного бюджету об’єднаної територіальної громади 

міжбюджетних трансфертів 43373,7 тис. грн. при уточненому плані 43376,5 тис. 
грн., в тому числі у вигляді: 

 – базової дотації надійшло 11384,2 тис. грн. при плані такому ж плані; 
– дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло 2307,4 тис. грн. 
при плані такому ж плані; 

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
одержано 17253,6 тис. грн. при такому ж плані; 

– медичної субвенції з державного бюджету одержано 6328,1 тис. грн., 
при такому ж плані; 

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад надійшло 2737,1 тис. грн., 
при такому ж плані. До державного бюджету повернено 0,0009 тис. грн. 
Пояснення невикористаних та повернених коштів – підрядна організація, що 
виконувала капітальний ремонт надала акти виконаних робіт на меншу суму, 
ніж сума субвенції виділена із державного бюджету.; 

– субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами одержано 65,3 тис. грн., при уточненому 

плані 65,3 тис. грн.; 
– субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету при уточненому плані 61,3 тис. 
грн., надійшло 61,3 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
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державного бюджету при уточненому плані 40,6 тис. грн., надійшло 40,6 тис. 
грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету при уточненому плані 500,0 тис. 
грн., надійшла така ж сума; 

– субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного 
користування при уточненому плані 20,0 тис. грн., надійшла така ж сума; 

– субвенції з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету при уточненому плані 930,9 тис. грн., 
надійшло 929,1 тис. грн. Пояснення невикористаних та повернених коштів – 

підрядна організація, що виконувала реконструкцію існуючого спортивного 
майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами 
спорту, надала акти виконаних робіт на меншу суму, ніж сума субвенції 
виділена із обласного бюджету. Таким чином невикористано та повернено 
кошти у сумі 1,8 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

надійшло 300,0 тис. грн., при такому ж плані; 
– іншої субвенції з обласного бюджету при уточненому плані 750,0 тис. 

грн., надійшло 749,5 тис. грн. При цьому, по наступних об’єктах здійснено 
повернення коштів до обласного бюджету: 

1. Капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у с. 
Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (відповідно до протоколу засідання постійної комісії 
Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків № 
98 від 09.12.2019 року та рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 
13.12.2019 року № 1292-33/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік») – виділено 100,0 тис. грн., використано 99,64728 тис. грн., залишок 
невикористаних коштів 0,35272 тис. грн.  

Пояснення невикористаних та повернених коштів – підрядна організація, 
що виконувала капітальний ремонт надала акти виконаних робіт на меншу 
суму, ніж сума субвенції виділена із обласного бюджету. 

2. Капітальний ремонт адмінбудівлі старостинського округу у с. Верхній 
Вербіж, вул. Шевченка, 24,а Нижньовербізької сільської ради ОТГ 
Коломийського району Івано-Франківської області (відповідно до рішення сесії 
Івано-Франківської обласної ради від 20.09.2019 року № 1186-30/2019 «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 15.02.2019 № 1054-27/2019 «Про 
розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2019 рік» (зі 
змінами)») – виділено 50,0 тис. грн., використано 49,825 тис. грн., залишок 
невикористаних коштів 0,175 тис. грн.  

Пояснення невикористаних та повернених коштів – підрядна організація, 
що виконувала капітальний ремонт надала акти виконаних робіт на меншу 
суму, ніж сума субвенції виділена із обласного бюджету.; 
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– субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду при уточненому плані 698,0 тис. грн., надійшло 697,5 тис. 
грн. Кошти в сумі 0,5 тис. грн. невикористані у зв’язку економію бюджетних 
коштів, що виникла із проведенням тендерної закупівлі по придбанню 
службового автомобілю. 
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VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ 

В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді на 
кінець 2019 року функціонує 19 бюджетних установ і в порівнянні з початком 
року їх кількість не змінювалась. 

В розрізі галузей мережа характеризується такими показниками: 
 

Органи місцевого самоврядування 

В сільській об’єднаній територіальній громаді у 2019 році функціонувала 

1 сільська рада та 3 адміністративні приміщення старост у селах Верхній 
Вербіж, Великий Ключів та Мишин. 

Штатна чисельність працівників сільської ради об’єднаної територіальної 
громади складає 46,0 штатних одиниць. При цьому, фактична чисельність 
працівників сільської ради об’єднаної територіальної громади на кінець року 
складає 39,0 шт. одиниць та збільшилась у порівнянні з початком року 4,5 шт. 
од.  

 

Освіта 

На кінець звітного періоду в сільській об’єднаній територіальній громаді 
функціонувало 7 установ освіти, в тому числі: 3 заклади дошкільної освіти, 3 

заклади загальної середньої освіти. 

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ освіти на 
кінець року склала 231,43 одиниць. 

 

Охорона здоров’я 

На кінець звітного періоду в сільській об’єднаній територіальній громаді 
функціонувала 1 установа охорони здоров’я. 

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ охорони 
здоров’я на кінець року склала 30,5 одиниць. 

 

 

Соціальний захист 

 В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2019 

році функціонував центр соціального розвитку та підтримки. Штатна 
чисельність працівників складає 7 шт. од., фактична штатна чисельність на 
кінець року склала 5 одиниць. 

 

Культура 

В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2019 

році функціонувало 8 установ культури. 
Кількість фактично зайнятих посад по установах культури на кінець 2019 

року становить 14,0 шт. од.  
 

IX. Інша інформація 
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Працівниками відділу фінансів та планування сільської ради об’єднаної 
територіальної громади систематично проводився аналіз виконання плану 
доходів бюджету, виявлялися причини невиконання і зменшення надходжень 
до бюджету, здійснювався ряд заходів по контролю за правильним витрачанням 
і збереженням бюджетних коштів. За результатами проведених перевірок 
направлено доповідні записки керівництву сільської ради об’єднаної 
територіальної громади.  

Звіти про щоквартальне виконання сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади заслуховувалися на сесіях сільської ради об’єднаної 
територіальної громади та виконавчих комітетах сільської ради. За 
результатами прийняті відповідні розпорядчі документи.  

Працівниками відділу фінансів та планування сільської ради об’єднаної 
територіальної громади у 2019 році проведено перевірки правильності 
складання 42 кошторисів доходів та видатків бюджетних установ. Фактів 
включення асигнувань, не обумовлених характером діяльності установ і сум не 
підтверджених розрахунками, не встановлено. 

 

 

 

Начальник відділу  
фінансів та планування                                                       Надія Івасюк 


