
 ПРОЕКТ 

                                                                                                                                               

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(сімнадцята позачергова сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від __.11.2021 року                 с. Нижній Вербіж 

№ ___-XVІI/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», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року № 1337-р 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій», сільська рада 

 

вирішила: 
 

1. Зарахувати до доходів загального фонду бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій  (код доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій») у сумі 500000 грн. для проведення 
капітального ремонту дороги по вул. Відродження (с. Великий Ключів Івано-

Франківської області). 
2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді збільшити бюджетні призначення 
спеціального фонду за бюджетною програмою 0117363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 
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інших об’єктів» на суму 500000 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт дороги 
по вул. Відродження (с. Великий Ключів Івано-Франківської області)». 

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 500000 грн. 

3. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, який 
утворився станом на 01.01.2021 року, у сумі 343400 грн.   

4. 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 0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 
49000 грн. для виготовлення проекту детального планування території по 
об’єкту «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»; 

- 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 49000 грн. для утримання доріг комунальної власності у зимовий період  

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 
- за бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 245400 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Відродження від буд. № 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів 
Нижньовербізької ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області». 

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 245400 грн. 

5. Внести зміни до пооб’єктного розподілу бюджету розвитку: 
- за бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3122 «Капітальне 
будівництво (придбання) інших об’єктів» зменшити по об’єкту «Коректура 
робочого проєкту загальноосвітньої школи на 198 учбових місць в с. Спас 
Коломийського району Івано-Франківської області. Виділення ІІ пускового 
комплексу» на суму 34000 грн. та одночасно збільшити по об’єкту 
««Будівництво школи на 198 учнівських місць в с. Спас Коломийського 
району Івано-Франківської області. Другий пусковий комплекс». Нове 
будівництво. Коригування робочого проекту № 1» на суму 34000 грн. 
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6. Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради (Н. Івасюк) 
внести відповідні зміни до розпису доходів та видатків бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади. 

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 


