
  

                                                                                                                                               

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(_______________ сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від __.__.2022 року                 с. Нижній Вербіж 

№ _____-______/2022 

 

Про внесення змін до 

бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної 
громади на 2022 рік 

 

09510000000 
код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Нижньовербізької 
сільської ради від 23.12.2021 року № 721-ХХ/2021 «Про бюджет 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2022 рік», рішення 
Івано-Франківської обласної ради від 11.11.2022 року № 526-17/2022 «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021 № 355-11/2021 «Про 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 
2022 році»», рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.11.2022 року 

№ 527-17/2022 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік», 

Нижньовербізька сільська рада 

вирішила: 
1. Зменшити доходи загального фонду бюджету Нижньовербізької 

сільської територіальної громади за рахунок іншої субвенції з місцевого 
бюджету (код доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету») у 

сумі 2000,00 грн. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді зменшити бюджетні призначення по 

загальному фонду за бюджетною програмою 0113090 «Видатки на 
поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 2000,00 грн. 
3. Зменшити доходи спеціального фонду бюджету Нижньовербізької 

сільської територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого бюджету 
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на здійснення природоохоронних заходів (код доходів 41053600 «Субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів») у сумі 
150437,00 грн. 

4. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді зменшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонду за бюджетною програмою 0118340 «Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових фондів» КЕКВ 3142 «Реконструкція та 
реставрація інших об’єктів» на суму 150437,00 грн. 

5. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, який 
утворився станом на 01.01.2022 року, у сумі 237614,81 грн.   

6. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

1) Нижньовербізькій сільській раді 
збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду за 

бюджетною програмою 0111021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 230000 грн. для 
придбання генератора для забезпечення опалювального сезону та 
альтернативного джерела енергії по розпоряднику бюджетних коштів ІІІ 
рівня Нижньовербізькому ліцею. 

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 230000 грн. 
2) фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду за 
бюджетною програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 
2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 
суму 7614,81 грн. та передати вказані кошти районному бюджету 

Коломийського району на виконання заходів районної програми щодо 
виконання рішень судів. 

7. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 
Нижньовербізькій сільській раді, а саме: 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 

- за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних)» на суму 29796,59 грн. по розпоряднику бюджетних 
коштів ІІІ рівнів Великоключівському ліцею; 

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду 

- за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 66701,00 
грн., в тому числі по розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівнів 
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Мишинській гімназії – 32001,00 грн., Ковалівському ліцею – 34000,00 грн., 
Спаському ліцею імені Івана Франка – 700,00 грн. 

При цьому, зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на суму 66701,00 гривень 
за рахунок зменшення надходжень коштів із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) та відповідно збільшити профіцит 
загального фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на суму 66701,00 гривень. 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 

- за бюджетною програмою 0111061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 85596,59 грн., в тому числі по 
розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівнів Великоключівському ліцею – 

28796,59 грн., Мишинській гімназії – 26200,00 грн., Ковалівському ліцею – 

30000,00 грн., Спаському ліцею імені Івана Франка – 600,00 грн.;  
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 10901,00 грн., в 

тому числі по розпорядниках бюджетних коштів ІІІ рівнів 
Великоключівського ліцею – 1000,00 грн., Мишинській гімназії – 5801,00 

грн., Ковалівському ліцею – 4000,00 грн., Спаському ліцею імені Івана 
Франка – 100,00 грн. 

8. Внести зміни до рішення Нижньовербізької сільської ради від 
23.12.2021 року № 721-ХХ/2021 «Про бюджет Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2022 рік», а саме: 

- у додатку 1 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення; 
- у додатку 2 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення; 
- у додатку 3 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення; 
- у додатку 5 до рішення згідно з додатком 5 до цього рішення. 

9. Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської ради (Н. Івасюк) 
внести відповідні зміни до розпису доходів та видатків бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 


