
              

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

( сорок п’ята сесія) 
РІШЕННЯ 

від 28  серпня 2020 року                            с. Нижній Вербіж 

№1753-XLV/2020 

Про внесення змін до 

сільського бюджету 

об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії сільської 
ради об’єднаної територіальної громади від 21.12.2019 року № 1510-

ХХХIХ/2019 «Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік», рішення Івано-Франківської обласної ради від 31.07.2020 року      
№ 1505-36/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», 
сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 3455 грн. (по розпоряднику бюджетних 
коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею); 

- за бюджетною програмою 0117130 «Здійснення заходів із 
землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 
45200 грн. 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 
і предметів довгострокового користування» на суму 3455 грн. для придбання 
бензопили для Нижньовербізького ліцею (по розпоряднику бюджетних 
коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею); 
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- 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 15200 грн. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади до спеціального фонду 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади (бюджету розвитку) в 
сумі 18655 гривень. 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9930 грн.; 

- за бюджетною програмою 0119770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» на суму 30000 грн. та передати вказані кошти Коломийському 
районному бюджету для забезпечення хворих на цукровий діабет, з числа 
жителів Нижньовербізької сільської об’єднаної територіальної громади, 
препаратами інсуліну; 

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
9930 грн. 

При цьому, зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади на суму 9930 гривень за рахунок 
зменшення надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) та відповідно збільшити профіцит загального 
фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 9930 

гривень. 
2. Зарахувати до доходів загального фонду сільського бюджету 

об’єднаної територіальної громади субвенцію з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код доходів 41051200) 
у сумі 4000 гривень. 

3. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 
бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» на загальну суму 4000 грн., а саме: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1910 грн., в тому числі по 
Великоключівському ліцею на суму 465 грн., по Нижньовербізькому ліцею 
на суму 1445 грн.; 
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КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 490 грн., в тому 
числі по Великоключівському ліцею на суму 120 грн., по Нижньовербізькому 
ліцею на суму 370 грн.; 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 
1600 грн., в тому числі по Великоключівському ліцею на суму 415 грн., по 
Нижньовербізькому ліцею на суму 1185 грн. 

4. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 
раді об’єднаної територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 
і предметів довгострокового користування» на суму 3600 грн. (по 
розпоряднику бюджетних коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею). 

При цьому, зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади на суму 3600 гривень за рахунок 
зменшення надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) та відповідно збільшити профіцит загального 
фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 3600 

гривень. 
збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
- за бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 3600 грн. (по розпоряднику бюджетних 
коштів ІІІ рівня Нижньовербізькому ліцею). 

5. Затвердити розпорядження від 21.02.2020 року № 21 «Про внесення 
змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
розпорядження від 03.03.2020 року № 29 «Про внесення змін до сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», розпорядження від 
18.03.2020 року № 41 «Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік», розпорядження від 20.05.2020 року № 
67 «Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік», розпорядження від 25.05.2020 року № 73 «Про 
внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік», розпорядження від 17.06.2020 року № 95 «Про внесення змін до 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 

розпорядження від 22.06.2020 року № 98 «Про внесення змін до сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», розпорядження від 
20.07.2020 року № 119 «Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік», розпорядження від 21.07.2020 року № 
120 «Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної 
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громади на 2020 рік», протокол засідання постійної комісії сільської ради 
об’єднаної територіальної громади з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку від 15.03.2020 року, протокол засідання 
постійної комісії сільської ради об’єднаної територіальної громади з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від 
15.04.2020 року, протокол засідання постійної комісії сільської ради 
об’єднаної територіальної громади з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку від 16.07.2020 року. 

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

 

 

 

 

Сільський голова об’єднаної 
територіальної громади                                                     Ярослав М’якущак 

 


