
                                                                                                                                         ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(______________________ сесія) 

РІШЕННЯ 

 

від __.__.2019 року              с. Нижній Вербіж 

№ _____-_____/2019              
 

Про внесення змін до 

рішення сільської ради 

об’єднаної територіальної 

громади від 01.09.2019 року 

№ 1307-ХХХV/2019 «Про  

спрямування частини залишку 

коштів освітньої субвенції» 

 

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», сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 

 

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

громади від 01.09.2019 року № 1307-ХХХV/2019 «Про спрямування частини 

залишку коштів освітньої субвенції», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення загального фонду 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 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по об’єкту «Придбання 

засобів навчання для навчальних кабінетів історії, трудового навчання, 

географії, математики, хімії, біології, фізики, «Захисту Вітчизни» на суму 

359000 грн.» зменшити на 14500 грн.  

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду 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 3110 «Придбання обладнання і предметів 
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довгострокового користування» по об’єкту «Придбання засобів навчання для 

навчального кабінету «Захисту Вітчизни» на суму 14500 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 14500 грн. 

- здійснити перерозподіл виділених коштів 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 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по об’єкту «Придбання 

засобів навчання для навчальних кабінетів історії, трудового навчання, 

географії, математики, хімії, біології, фізики, «Захисту Вітчизни» на суму 

359000 грн.», а саме зменшити на суму 18600 грн. та одночасно спрямувати 

зазначені кошти на придбання: 

- музичної апаратури на суму 10000 грн.; 

- спортивного інвентарю на суму 8600 грн. 

2. Враховуючи внесені зміни, затвердити назву об’єкта по загальному 

фонду 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» у наступній редакції «Придбання засобів навчання для навчальних 

кабінетів історії, трудового навчання, географії, математики, хімії, біології, 

фізики, «Захисту Вітчизни» на суму 325900 грн.» 

3. 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 


