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УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(____________________ сесія) 
        

РІШЕННЯ 
 

від __.__.2019 року № _____-____/2019 

с. Нижній Вербіж 

 

Про внесення змін до 

сільського бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019 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 20.12.2018 року № 1026-

ХХIV/2018 «Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік», враховуючи рішення Івано-Франківської обласної ради від 

20.09.2019 року № 1195-30/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2019 рік» та 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)», сільська 

рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету 

об’єднаної територіальної громади на суму 569000 грн. згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді збільшити бюджетні призначення по загальному фонді на суму 

569000 грн. згідно додатку 2. 

3. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді об’єднаної територіальної громади згідно додатку 3. 
При цьому, зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету 

об’єднаної територіальної громади на суму _________ гривень за рахунок 

зменшення надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) та відповідно збільшити профіцит загального 
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фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 

__________ гривень. 

 

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 _________ грн. 

4. Зарахувати до спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади субвенцію з обласного бюджету на забезпечення 

службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів 

охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості (код доходів 41054000 

«Субвенція 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») сумі 500000 грн. 

5. Кошти субвенції спрямувати головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській раді 

об’єднаної територіальної громади збільшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонді за бюджетною програмою 0117367 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 500000 грн. 

для придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини по вул. Українська, 68, с. Нижній Вербіж 

Нижньовербізької сільської об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району. 

6. Зарахувати до спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади субвенцію з обласного бюджету на забезпечення 

телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я, що 

працюють у сільській місцевості (код доходів 41054000 «Субвенція 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») сумі 198000 грн. 

7. Кошти субвенції спрямувати головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській раді 

об’єднаної територіальної громади збільшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонді за бюджетною програмою 0117367 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 198000 грн. 

на придбання телемедичного обладнання, а саме: 

- для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. 

Відродження, 15, с. Великий Ключів Нижньовербізької сільської ради ОТГ 

Коломийського району – 99000 грн.; 



3 

 

3 

3 

- для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. 

Українська, 68, с. Нижній Вербіж Нижньовербізької сільської ради ОТГ 

Коломийського району – 99000 грн. 

8. Зарахувати до спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади субвенцію з обласного бюджету на проведення 

ремонтно-реставраційних робіт об’єкта ЮНЕСКО (код доходів 41053900 

«Інша субвенція з місцевого бюджету») сумі 100000 грн. 

9. Кошти субвенції спрямувати головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській раді 

об’єднаної територіальної громади збільшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонді за бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» на суму 100000 грн. на проведення ремонтно-реставраційних 

робіт об’єкта ЮНЕСКО – церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Нижній 

Вербіж.  

10. Зарахувати до загального фонду сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади субвенцію з обласного бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (код 

доходів 41054500 «Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету») сумі 930929 грн. 

11. Кошти субвенції спрямувати головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській раді 

об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою 0115045 

«Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 

видами спорту» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 930929 

грн. на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту у селі Нижній Вербіж. 

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 930929 грн. 

12. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді  

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 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 50000 грн.  

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді за 

бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
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районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 50000 грн. 

13. Внести зміни до рішення сільської ради об’єднаної територіальної 

громади від 27.03.2019 року № ______-____/2019 «Про внесення змін до 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», а саме 

назву об’єкта «Проведення змін до генплану с. Нижній Вербіж 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області» замінити на «Капітальний ремонт адмінбудівлі 

старостинського округу у с. Верхній Вербіж, вул. Шевченка, 24а 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області». 

14. Спрямувати частину вільного залишку, що утворився на станом на 

01.01.2019 року в сумі 70000 грн. 

15. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді збільшити бюджетні призначення по загальному фонді за 

бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 57400 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на суму 12600 грн. 

16. Затвердити розпорядження від ___.___.2019 року № ___ «Про 

внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік», від 02.10.2019 року № 235 «Про внесення змін до сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

17. Враховуючи внесені зміни до рішення сільської ради об’єднаної  

територіальної громади від 20.12.2018 року № 1026-ХХIV/2018 «Про 

сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», додатки 

1-6 затвердити в новій редакції. 

18. 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 


