
 

 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Коломийського району Івано-Франківської області 

восьме демократичне скликання 
(п’ята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 16 лютого 2021 року с. Нижній Вербіж 
№ 135-V/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 сесії сільської         
ради від 24.12.2020 року № 103-ІІІ/2020 «Про бюджет Нижньовербізької         
сільської територіальної громади на 2021 рік», сільська рада 

вирішила: 
1. Спрямувати залишок коштів загального фонду за рахунок коштів         

освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2021 року, та залишку          
коштів освітньої субвенції, що передана з Коломийського районного        
бюджету у сумі 966000 грн.  

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника        
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади      
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення      
загального фонду за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної        
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 737500 грн., в тому числі по            
розпорядниках бюджетних коштів – Великоключівському ліцею на суму        
98000 грн., Нижньовербізькому ліцею на суму 166400 грн., Нижньовербізькій         
сільській раді на суму 473100 грн.; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 162500 грн., в тому            
числі по розпорядниках бюджетних коштів – Великоключівському ліцею на         
суму 21700 грн., Нижньовербізькому ліцею на суму 36600 грн.,         
Нижньовербізькій сільській раді на суму 104200 грн.; 
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КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму         
66000 грн. для придбання матеріалів для проведення перекриття приміщення         
актової зали Великоключівського ліцею. 

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників        
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади  

Нижньовербізькій сільській раді 
зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- 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»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 12300 грн.,  
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 2700 грн.; 
Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради 
збільшити бюджетні призначення по загальному фонді за       

бюджетною програмою 3710160 «Керівництво і управління у відповідній        
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 12300 грн.,  
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 2700 грн  
4. Спрямувати залишок коштів загального фонду за рахунок коштів         

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з          
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з        
державного бюджету, який утворився станом на 01.01.2021 року, на суму          
3322,55 грн. 

5. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника        
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади      
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення      
загального фонду за бюджетною програмою 0111210 «Надання освіти за         
рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим         
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми         
потребами», а саме: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на загальну суму 2723,40 грн., в тому           
числі по Великоключівському ліцею на суму 544,68 грн., по         
Нижньовербізькому ліцею на суму 2178,72 грн.; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на загальну суму 599,15          
грн., в тому числі по Великоключівському ліцею на суму 119,83 грн., по            
Нижньовербізькому ліцею на суму 479,32 грн. 

6. Затвердити розпорядження від 20.01.2021 року № 6 «Про внесення          
змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021         
рік». 

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

 
Сільський голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 
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