
                                                                                

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від 24 липня  2019 року                                                   с. Нижній Вербіж                     
№45/2019 

 

Про виконання сільського 

бюджету об’єднаної 
територіальної громади  
за І півріччя 2019 року 

 

За І півріччя 2019 року до сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фондів 
з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 28829960 грн. 61 коп., що 
складає 52,9 відс. до уточненого плану на рік. 

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 
21314181 грн. 27 коп., з яких: 

– базова дотація – 5692200 грн.; 
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 912000 грн.; 
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

10314000 грн.; 
– медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

3164300 грн.; 
– додаткова дотація 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 – 

1116600 грн.; 
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 36000 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 38500 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету – 40581 грн. 27 коп. 



Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
надійшло 4725864 грн. 79 коп., що складає 52,7 відс. до уточненого плану на 
рік.  

Основну питому вагу у складі доходів загального фонду сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади складає податок на доходи 
фізичних осіб, частка якого займає 60,4 відс. від усіх надходжень. За І 
півріччя 2019 року надходження цього податку склали 2852502 грн. 76 коп. і 
зросли проти відповідного періоду минулого року на 81403 грн. 66 коп. або 
на 2,9 відсотка. Затверджені уточнені планові показники на І півріччя 2019 

року виконано на 103,0 відсотка.  
Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 2789914 грн. 55 коп., що складає 89,0 відс. до уточненого 

річного плану. 
Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають 

власні надходження бюджетних установ. За І півріччя 2019 року надійшло 
власних надходжень на загальну суму 2707087 грн. 18 копійок. 

Видатки сільського бюджету об’єднаної територіальної громади по 
загальному та спеціальному фондах за звітний період склали 26429605 грн. 
28 коп., або 45,3 відс. до уточненого плану на рік 58401179 грн. 18 коп., в 
тому числі: 

– по загальному фонду – 23143640 грн. 87 коп., або 49,2 відс. до плану 
із урахуванням внесених змін (47045684 грн. 06 коп.); 

– по спеціальному фонду – 3285964 грн. 41 коп., або 28,9 відс. до 
уточненого плану на рік (11355495 грн. 12 коп.).  

Видатки загального фонду сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади мають соціальне спрямування і займають 71,2 відс. 
Зокрема, на освіту використано 15380504 грн. 25 коп. (66,4 відс.), охорону 
здоров’я – 182277 грн. 66 коп. (0,8 відс.), культуру – 513203 грн. 89 коп. (2,2 
відс.) та соціальний захист – 382013 грн. 20 коп. (1,7 відс.). 

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду 
займають захищені видатки, які за І півріччя 2019 року склали 18443697 грн. 
36 коп. (79,7 відс.), з них: видатки на виплату заробітної плати – 16040030 

грн. 00 коп. (69,3 відс.), оплату за спожиті тепло - енергоносії – 1760147 грн. 
77 коп. (7,6 відс.), видатки на медикаменти та продукти харчування – 367104 

грн. 63 коп. (1,6 відс.), видатки соціального забезпечення – 276414 грн. 96 
коп. (1,2 відс.). 

Впродовж І півріччя 2019 року розподілено коштів резервного фонду 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 33059 грн. 
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та враховуючи 
наведене, виконавчий комітет  Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади 

в      и      р     і      ш      и       в    : 
 



               1. Інформацію щодо виконання сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади за І півріччя 2019 року року взяти до відома. 

2. 2.Відділу фінансів  та  планування   (  Івасюк Н.В.): 
     2.1.Не рідше одного разу в квартал отримувати в  Головному 
управлінні ДФС  дані про стан сплати та суму податкового боргу по 
платежах у сільський бюджет суб’єктами підприємницької діяльності. 
      2.2. При використанні коштів із бюджету строго дотримуватись 
помісячного їх розподілу, не допускати створення кредиторської 
заборгованості. 
      2.3. Щомісячно до 03  числа направляти інформацію про виконання 
сільського бюджету об’єднаної  територіальної  громади  в 
Департамент фінансів Івано-Франківської  ОДА. 
3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на сільського 
голову Я. М’якущака.  
 

Сільський голова ОТГ                                                      Ярослав М’якущак 

 

 

 


