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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», сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді об’єднаної територіальної громади 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонді 

- за бюджетною програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 7500 грн.; 

- 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 2274 «Оплата природного газу» на суму 

100000 грн.; 

- за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

42150 грн.; 

- за бюджетною програмою 0118700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки» на суму 3851 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонді 
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- за бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» на суму 3851 грн.; 

- 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 42150 грн.; 

- за бюджетною програмою 0119710 «Субвенція з місцевого бюджету 

на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об’єктів спільного користування» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 100000 

грн. та передати вказані кошти Коломийському районному бюджету, в тому 

числі: 

для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у 

сумі 50000 грн.; 

для оплати за енергоносії установ вторинного рівня у сумі 50000 грн. 

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 

- за бюджетною програмою 0117362 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 

суму 33266,57 грн. по об’єкту «Нове будівництво котельні на твердому 

паливі Нижньовербізької ЗОШ І-ІІІ ст. вул. Українська, 113а, 

Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації)». 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді 

- за бюджетною програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на суму 7500 грн.; 

- 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 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

на суму 33266,57 грн. для проведення капітального ремонту газової котельні. 

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 7500 грн. 

2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету 

об’єднаної територіальної громади по коду доходів 24170000 «Надходження 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на 

суму 7536 грн. 

3. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади сільській 

раді збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонді за 
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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 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  на суму 

7536 грн. для проведення капітального ремонту газової котельні. 

4. Затвердити розпорядження від 23.08.2019 року № 198 «Про внесення 

змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

5. 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. 

6. 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 


