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Звіту про виконання 

по Нижньовербізькому сільському бюджету  
об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

 

Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади 

створена відповідно до перспективного плану формування об’єднаних 

територіальних громад Івано-Франківської області та на основі рішень 

Нижньовербізької сільської ради від 11.09.2016 року № 163-10/2016 «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», Великоключівської сільської 
ради від 12.09.2016 року № 110-14/2016 «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Мишинської сільської ради від 12.09.2016 року № 111-

9/2016 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
Верхньовербізької сільської ради від 11.09.2016 року № 93-12/2016 «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 

До складу Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади увійшло 4 населених пунктів: села Верхній Вербіж, Великий Ключів, 
Мишин, Нижній Вербіж. 

Населення громади, за статистичними даними, станом на 01.01.2019 року 
складає 9553 осіб. 

 

За 2020 рік до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) 14130,7 тис. грн. доходів загального та 
спеціального фондів, що складає 102,0 відс. до уточненого плану, у тому числі: 

– доходів загального фонду зараховано – 11577,7 тис. грн., або 101,0 відс. 
до уточненого плану на 2020 рік;  

– доходів спеціального фонду зараховано – 2553,0 тис. грн., або 106,8 

відс. до уточненого плану на 2020 рік. 
По видатках загального фонду бюджет об’єднаної територіальної громади 

за 2020 рік виконаний на 85,5 відсотка до уточненого річного призначення, або 
недовиконано на 7323,7 тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням 
змін 50525,7 тис. грн., використано протягом звітного періоду 43202,0 тис. 
грн.). 

Кредиторська заборгованість по видатках за рахунок коштів місцевого 
бюджету станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Дебіторська заборгованість по видатках за рахунок коштів місцевого 
бюджету станом на 01.01.2021 року складає 11,9 тис. грн. 

По видатках спеціального фонду бюджет об’єднаної територіальної 
громади за 2020 рік виконаний на 86,1 відс. (призначено по бюджету на рік з 
урахуванням змін 10928,9 тис. грн., використано протягом звітного періоду 

9411,1 тис. грн.).  
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ІІ. Показники соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади 

 

Протягом 2020 року вживалися необхідні заходи щодо впровадження 
економічних реформ у об’єднаній територіальній громаді, забезпечення його 
комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження 
стабільної суспільно-політичної ситуації. 
 

Промисловий комплекс 

 

У 2020 році не було росту промислового потенціалу об’єднаної 
територіальної громади. Основним видом діяльності, яким займаються 
підприємства та фізичні особи – підприємці, розташовані на території громади 
є торгівля.   

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

 

У 2020 році реалізовано наступні проекти: 

- «Капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у с. 
Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 933,2 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. 
№ 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського 
району Івано-Франківської області» - 1039,5 тис. грн. 

Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади є 
переможцем другого раунду Програми USAID (Агентство США з 
міжнародного розвитку) «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE). Глобал Комьюнітіз (Global Communities) виконує 
п’ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
вартістю $50 мільйонів «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE). Програма DOBRE спрямує більшу частку технічної та 
фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) краще управляти ресурсами, 
підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку та 
підвищити залученість громадян. DOBRE допомагатиме ОТГ зростати та 
процвітати шляхом посиленого місцевого самоврядування та створення кращих 
умов для розвитку, і водночас слугувати моделями та мотиваторами для інших 
громад, котрі планують об’єднання. 

У 2019 році залучено кошти за рахунок державного фонду регіонального 
розвитку для проведення капітального ремонту Нижньовербізького ліцею вул. 
Українська, 113а в с. Нижній Вербіж Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (впровадження 
заходів із енергозбереження). Крім того, внесок у вигляді співфінансування на 
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проведення капітального ремонту зазначеного об’єкта від сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади у 2020 році складає 455,0 тис. грн. 

 

Сфера торгівлі 
 

На території об’єднаної територіальної громади підприємницькою 
діяльністю займаються 204 фізичні особи – підприємці. Види діяльності 
підприємницької діяльності та кількість найманих працівників відображено у 
таблиці. 

ПІБ Вид діяльності 
Туліка К.Д. М’ясо-переробна галузь 

Ласійчук Я.К. М’ясо-переробна галузь 

Луцак І.В. Торгівля будматеріали 

Остяк В.П. Торгівля меблі 
Шургалюк І.П. Торгівля побутової техніки 

Марущак Д.В. Торгівля  
Феняк І.М. АЗС 

Олексюк Т.Д. Торгівля продукти 

Микитюк Ю.В. торгівля 

Куник Д.В. СТО 

Вацик А.Д. торгівля 

Сіранюк Г.І. торгівля 

М’якущак М.М. Виробництво тротуарної плитки 

Капуляк В.В. послуги 

Обушак О.Ф. торгівля 

Халус Л.М. торгівля 

Стефак Г.В. торгівля 

Павлюк Г.В. торгівля 

 

Оплата праці та ринок праці 
 

Станом на 01.01.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємствах об’єднаної територіальної громади відсутня. 

В громаді створений сприятливий бізнес – клімат для початку ведення 
підприємницької діяльності.  
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Населення  

 

Зберігається негативна тенденція з демографією. Чисельність наявного 
населення об’єднаної територіальної громади станом на 01.01.2018 року 
становила 9636 осіб, а станом на 01.01.2019 року – 9553 осіб, що на 83 особи 
менше.  

 

ІІІ. Доходи 

 

За 2020 рік до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади 

поступило доходів загального та спеціального фондів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) у сумі 14130,7 тис. грн., що на 152,1 тис. грн., або 
1,1 відс. менше порівняно з попереднім роком. Виконання уточнених планових 
показників складає 102,0 відсотка.  

Доходів загального фонду надійшло 11577,7 тис. грн., що на 1561,7 тис. 
грн. більше у порівнянні з 2019 роком. Уточнені планові показники виконано 
на 101,0 відсотка. 

Виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади в 
розрізі податків і зборів характеризується наступним 

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію 
найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади, його частка від усіх надходжень загального 
фонду складає 52,0 відсотка. За 2020 рік надійшло до сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади цього податку 6017,0 тис. грн., при 
уточненому плані 6534,7 тис. грн., що складає 92,1 відс. до уточненого плану (- 
517,7 тис. грн.).  
Найбільші бюджетоутворюючі підприємства та установи сільської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Назва підприємств, установи 

Надходження податку 
на доходи фізичних осіб 

(у відрахуваннях), 
тис. грн. 

Питома вага в 
загальній сумі 
надходжень, % 

Нижньовербізька сільська 
рада ОТГ 

2233,6 37,1 

ДП "Коломийський лісгосп" 541,2 9,0 

КНП «ЦПМСД 
Нижньовербізької сільської 
ради ОТГ» 

367,6 6,1 

ТОВ "Кора Карпат" 84,1 1,4 

ТОВ 
"Коломиябудінвестсервіс" 

63,4 1,1 

 6017,0 100,0 
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Аналіз в розрізі основних джерел надходжень: 
– єдиний податок є другим за обсягом джерелом наповнення загального 

фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, питома вага 
якого у загальному обсязі складає 25,1 відсотка. У 2020 році надходження цього 
податку склали 2900,5 тис. грн., що на 648,7 тис. грн., або 28,8 відс. більше 
минулого року. Виконання уточнених планових показників на звітний період 
складає 115,5 відс. (+ 389,6 тис. грн); 

– плата за землю займає третю позицію. Питома вага податку, у 
загальному обсязі надходжень, складає 7,9 відсотка. У 2020 році надходження 
цього податку склали 911,5 тис. грн., що на 71,6 тис. грн. більше минулого 
року. Виконання уточнених планових показників на звітний період складає 
105,0 відс. (+ 43,5 тис. грн); 

– акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 
нафтопродукти та інше паливо) займає четверту позицію. Питома вага податку, 
у загальному обсязі надходжень, складає 6,5 відсотка. Надійшло цього податку 
755,3 тис. грн., при уточненому плані 742,7 тис. грн., що складає 101,7 відс. до 
плану; 

– податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки зараховано 
706,7 тис. грн., при уточненому плані 625,7 тис. грн., що складає 112,9 відс. до 
уточненого плану. Зазначений податок займає п’яту позицію до загальної суми 
надходжень та складає 6,1 відсотка. 

До спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2553,0 тис. 
грн., що складає 106,8 відс. до уточненого плану на 2020 рік. Найбільшу питому 
вагу у складі доходів спеціального фонду займають власні надходження 
бюджетних установ – 95,4 відс. (2434,6 тис. грн.). 

 

IV. Видатки та заборгованість 

По видатках загального фонду сільський бюджет об’єднаної 
територіальної громади за 2020 рік виконаний на 85,5 відсотка до уточненого 
річного призначення, або недовиконано на 7323,7 тис. грн. (призначено по 
бюджету на рік з урахуванням змін 50525,7 тис. грн., використано протягом 
звітного періоду 43202,0 тис. грн.). 

Виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади за 
2020 рік в розрізі галузей є наступним: 

 

Органи місцевого самоврядування 

В 2020 році за бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад» на утримання сільської ради об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду використано 7263,5 тис. грн., при 
плані з урахуванням змін 7491,5 тис. грн., що складає 97,0 відс. 

(недовикористано – 228,0 тис. грн.).  
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По коду 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані на рік 5682,8 тис. 
грн. кошти використано на суму 5656,3 тис. грн., що складає 99,5 відс.  до 
уточненого призначення. Видатки не використані у зв’язку із не призначенням 
старости села Спас, кошти на які передані із Спаського сільського бюджету 
Коломийського району. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 1250,5 тис. грн., використано 1213,2 тис. грн., тобто кошти освоєно на 
97,0  відсотка. Видатки не використані: 

- у зв’язку із не призначенням старости села Спас, кошти на які передані 
із Спаського сільського бюджету Коломийського району; 

- економії щодо сплати єдиного соціального внеску, у зв’язку із 
прийняттям на посади в структурні підрозділи сільської ради 2 осіб з 
інвалідністю та відповідно сплати ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка, що сплачуються 
із заробітної плати працівників, що мають інвалідність.  

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при 
уточненому кошторисному призначенні 185,0 тис. грн., використано кошти в 
сумі 145,0 тис. грн., або недовикористано 40,0 тис. грн., в зв’язку з економією 

споживання енергоносіїв в натуральних показниках та проведених тендерних 
процедур закупівлі. 

По коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку» здійснено видатки на суму 1,6 тис. 
грн., в тому числі за навчання по загальному курсу з питань охорони праці, 
навчання з питань пожежної безпеки, за проведення навчання «Правила 
безпеки систем газопостачання». 

По спеціальному фонду за бюджетною програмою 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» при уточненому плані 16,0 тис. 
грн., не використано жодної гривні. 

Кредиторська заборгованість по сільській раді об’єднаної територіальної 
громади станом на 01.01.2021 року відсутня. 

По бюджетній програмі 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» здійснено видатків на суму 84,7 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 112,2 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування в Нижньовербізькій сільській 
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки. 

По бюджетній програмі 0110191 «Проведення місцевих виборів» 
здійснено видатків на суму 638,7 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 
638,7 тис. грн. 

 

Освіта 

Фінансування установ освіти у 2020 році здійснювалося за рахунок 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету, дотації з місцевого бюджету 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
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державного бюджету та коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади. 

На утримання установ освіти Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду у 2020 році використано 29635,9 

тис. грн., при уточненому плані 35799,3 тис. грн., що складає на 82,8 відсотка.  

 

По бюджетній програмі 0111010 «Надання дошкільної освіти» по 
загальному фонді використано 4441,2 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 4947,7 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 3172,5 грн. при річному 
уточненому призначенні 3392,8 тис. грн., що складає на 93,5 відсотка. Видатки 
не використані, у зв’язку із введенням карантинних обмежень, переведенням 
працівників на роботу в умовах неповного робочого часу (2/3 посадового 
окладу) у січні 2020 року, незаповнення вакантних посад.  

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 810,3 тис. грн. використано 741,3 тис. грн., що складає на 91,5 

відсотка. Видатки не використані, у зв’язку із введенням карантинних 
обмежень, переведенням працівників на роботу в умовах неповного робочого 
часу (2/3 посадового окладу) у січні 2020 року, незаповнення вакантних посад.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 
установ дошкільної освіти станом на 01.01.2021 року відсутня. 

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів не 

використано жодної гривні, при плані на рік з урахуванням змін 6,3 тис. грн. 
Кошти невикористано у зв’язку з відсутністю у продажі необхідних 
медикаментів та медичного інвентарю.  

На харчування дітей закладів дошкільної освіти (КЕКВ 2230) 
використано 173,8 тис. грн., при уточненому річному призначенні 224,0 тис. 
грн., що складає 77,6 відсоток. Кошти недовикористано на суму 50,2 тис. грн. в 
зв’язку з згортанням груп протягом року в дитячих дошкільних закладах та 

тимчасовим закриттям дитячих садків, із введенням карантинних обмежень.  

Кредиторська заборгованість по харчуванню дітей станом на 01.01.2021 

року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами дошкільної 

освіти (КЕКВ 2270) у звітному періоді використано 151,3 тис грн. при 
уточненому призначенні 286,9 тис. грн., що складає 52,7 відсотка. Кошти 
недовикористано в зв’язку з економією споживання енергоносіїв в натуральних 
показниках та введенням карантинних обмежень. Кредиторська заборгованість 
за спожиті енергоносії  станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по установах дошкільної освіти склали 
307,5 тис. грн., при уточненому плані 318,2 тис. грн., або 96,6 відсотка. 

По коду 2230 «Продукти харчування» за рахунок батьківської плата за 
перебування дітей у дошкільних закладах використано 269,5 тис. грн., при 
уточненому плані 280,2 тис. грн., що складає 96,2 відс. до плану. 

Недовикористано 10,7 тис. грн. в зв’язку із згортання груп у дитячих 
дошкільних закладах, із введенням карантинних обмежень. 
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Установами дошкільної освіти отримано благодійної допомоги на суму 
2,0 тис. грн. 

На проведення капітальних видатків установами дошкільної освіти за 
рахунок коштів сільського бюджетів (КЕКВ 3000) при уточненому призначенні 
на рік 36,0 тис. грн. використано 36,0 тис. грн., а саме придбано обладнання і 
предмети довгострокового користування на суму 36,0 тис. грн.; 

 

По бюджетній програмі 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) по загальному фонді використано 22708,3 тис. грн., 
при плані на рік з врахуванням змін 28077,1 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 17164,0 грн. при річному 
уточненому призначенні 21189,0 тис. грн., що складає на 81,0 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 4711,8 тис. грн. використано 3861,2 тис. грн., що складає на 81,9 

відсотка.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

закладів загальної середньої освіти станом на 01.01.2021 року відсутня. 
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 

5,4 тис. грн., при плані на рік з урахуванням змін 6,7 тис. грн. Кошти 
невикористано на суму 1,3 тис. грн. в зв’язку з відсутністю у продажі 
необхідних медикаментів та медичного інвентарю.  

На харчування дітей закладів загальної середньої освіти (КЕКВ 2230) 
використано 333,7 тис. грн., при уточненому річному призначенні 428,8 тис. 
грн., що складає 77,8 відсоток. Кошти недовикористано на суму 95,1 тис. грн. в 
зв’язку з невідвідуванням учнями закладів загальної середньої освіти з 
поважних причин, із введенням карантинних обмежень.   

Кредиторська заборгованість по харчуванню учнів станом на 01.01.2021 

року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 878,5 тис грн. при уточненому 
призначенні 1224,5 тис. грн., що складає 74,7 відсотка. Кошти недовикористано 
в зв’язку з економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та 
введенням карантинних обмежень. Кредиторська заборгованість за спожиті 
енергоносії  станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по закладах загальної середньої освіти 
склали 509,2 тис. грн., при уточненому плані 524,7 тис. грн., або 97,0 відсотка. 

По коду 2230 «Продукти харчування» використано 21,7 тис. грн., при 
уточненому плані 35,6 тис. грн., що складає 61,0 відс. до плану. 

Закладами загальної середньої освіти отримано благодійної допомоги на 
суму 348,6 тис. грн. 

На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів 
обласного, сільського бюджетів (КЕКВ 3000) при уточненому призначенні на 
рік 123,1 тис. грн. використано 123,1 тис. грн., зокрема: 
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– придбано обладнання і предмети довгострокового користування на 
суму 102,0 тис. грн.; 

- проведено оплату за документацію по капітальному ремонті на суму 
21,1 тис. грн. 

 

По бюджетній програмі 0111090 «Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по 
загальному фонді використано 97,8 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 111,5 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 82,8 грн. при річному 
уточненому призначенні 93,6 тис. грн., що складає на 88,5 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 17,9 тис. грн. використано 15,0 тис. грн., що складає на 84,0 

відсотка.  
Основною причиною невикористання видатків по заробітній платі і 

нарахуваннях на оплату праці є наявність вакантних посад.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам, що 

здійснюють заходи із позашкільної освіти з дітьми, станом на 01.01.2021 року 
відсутня. 

 

По бюджетній програмі 0111100 «Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)» по загальному фонді використано 
1521,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 1633,7 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 1182,8 грн. при річному 
уточненому призначенні 1269,7 тис. грн., що складає на 93,2 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 279,4 тис. грн. використано 267,9 тис. грн., що складає на 95,9 відсотка.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 
станом на 01.01.2021 року відсутня. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв дитячої школи мистецтв 

(КЕКВ 2270) у звітному періоді використано 36,7 тис грн. при уточненому 
призначенні 45,6 тис. грн., що складає 80,5 відсотка. Кошти недовикористано в 
зв’язку з економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та 
введенням карантинних обмежень. Кредиторська заборгованість за спожиті 
енергоносії  станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по дитячій школі мистецтв склали 251,8 

тис. грн., при уточненому плані 312,1 тис. грн., або 80,8 відсотка. 
По коду 2111 «Заробітна плата» використано 206,0 грн. при річному 

уточненому призначенні 244,6 тис. грн., що складає на 84,2 відсотка. 
Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 

плані 53,9 тис. грн. використано 45,3 тис. грн., що складає на 84,0 відсотка.  
Дитячою школою мистецтв отримано благодійної допомоги на суму 0,4 

тис. грн. 
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По бюджетній програмі 0111140 «Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонді 
використано 6,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 27,2 тис. грн. 

 

По бюджетній програмі 0111162 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти» по загальному фонді використано 861,0 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 1002,1 тис. грн.  

По спеціальному фонді використано 1382,4 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 2529,9 тис. грн.  

На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів 
обласного, сільського бюджетів (КЕКВ 3000) при уточненому призначенні на 
рік 2529,9 тис. грн. використано 1382,4 тис. грн., зокрема: 

– придбано обладнання і предмети довгострокового користування на 
суму 854,4 тис. грн.; 

- проведено оплату за документацію по капітальному ремонті на суму 
528,0 тис. грн. 

Вказані видатки здійснено на виконання Програми розвитку освіти 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018-

2023 роки. 

 

Охорона здоров’я 

В 2020 році по бюджетній програмі 0112111 «Первинна медична 
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» на утримання КНП «Центр ПМСД Нижньовербізької 
сільської ради ОТГ» по загальному фонду використано 209,7 тис. грн., при 
плані з урахуванням змін 346,4 тис. грн., що складає 60,5 відс. 
(недовикористано – 136,6 тис. грн.).  

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при 
уточненому кошторисному призначенні 196,3 тис. грн., використано кошти в 
сумі 118,9 тис. грн., або недовикористано 77,4 тис. грн., в зв’язку з економією 
споживання енергоносіїв в натуральних показниках та введенням карантинних 
обмежень. Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  станом на 
01.01.2021 року відсутня.. 

По коду 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» при 
уточненому кошторисному призначенні 19,1 тис. грн., використано кошти в 
сумі 18,7 тис. грн., або недовикористано 0,4 тис. грн. 

По коду 2730 «Інші виплати населенню» при уточненому кошторисному 
призначенні 120,0 тис. грн., використано кошти в сумі 61,1 тис. грн., або 
недовикористано 58,9 тис. грн. 

По всіх інших кодах економічної класифікації кошти використані в межах 
річних уточнених кошторисних призначень.  

По спеціальному фонду при уточненому плані 366,0 тис. грн. 
використано 259,8 тис. грн., що складає 71,0 відсотка. 

За рахунок зазначених коштів фінансувалися капітальні видатки.  
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На проведення капітальних видатків (КЕКВ 3000) при уточненому 
призначенні на рік 366,0 тис. грн., використано 259,8 тис. грн., на проведення 
капітального ремонту приміщення (КЕКВ 3132). 

Вказані видатки здійснено на виконання Програми підтримки та розвитку 

установ первинної медико-санітарної допомоги. 
Кредиторська заборгованість по установі станом на 01.01.2021 року 

відсутня. 
 

По бюджетній програмі 0112142 «Програми і централізовані заходи 
боротьби з туберкульозом» при плані на рік з врахуванням змін 23,0 тис. грн., 
не використано жодної гривні. У зв’язку із карантинними обмеженнями, не 
проводилась вакцинація від туберкульозу. 

 

Соціальний захист 

Кошти на фінансування видатків по соціальному захисту населення за 
2020 рік освоєні на 80,9 відсотка (уточнений план на рік 983,8 тис. грн., освоєно 
755,3 тис. грн.). 

По бюджетній програмі 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної 
політики» по загальному фонді використано 5,5 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 20,0 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання 
цільової соціальної програми «Молодь Нижньовербізької ОТГ» на 2018-2020 

роки. 

 

По бюджетній програмі 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги» по загальному фонді використано 19,0 тис. 
грн., при плані на рік з врахуванням змін 21,0 тис. грн. Вказані видатки 
здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та 
підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької 
сільської ради на 2019-2020 роки. 

 

По бюджетній програмі 0113180 «Надання пільг населенню (крім 
ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг» по загальному фонді використано 22,0 тис. грн., 
при плані на рік з врахуванням змін 84,4 тис. грн. Вказані видатки здійснено на 
виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, 

яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської ради на 2019-

2020 роки. 

 

По бюджетній програмі 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді 
використано 561,3 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 622,3 тис. грн. 
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По коду 2111 «Заробітна плата» використано 434,9 грн. при річному 
уточненому призначенні 448,1 тис. грн., що складає на 97,1 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
плані 98,6 тис. грн. використано 95,6 тис. грн., що складає на 97,0 відсотка.  

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 
станом на 01.01.2021 року відсутня. 

 

По бюджетній програмі 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді використано 147,4 

тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 236,1 тис. грн., по спеціальному 
фонді використано 74,7 тис. грн., при плані на рік з врахуванням змін 74,7 тис. 
грн. При цьому, отримано благодійної допомоги на суму 25,8 тис. грн. 
Одночасно, відповідно до рішення сесії, виділено кошти у сумі 48,9 тис. грн. 
для грошової компенсації за неналежні умови проживання для дитини – сироти. 
Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального 
захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах 
Нижньовербізької сільської ради на 2019-2020 роки. 

 

Культура і мистецтво 

Фінансування установ культури та мистецтва у 2020 році здійснювалося 
за рахунок коштів обласного бюджету та сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади. 

На утримання установ культури та мистецтва Нижньовербізької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади по загальному фонду у 2020 році 
використано 1129,8 тис. грн., при уточненому плані 1276,1 тис. грн., що складає 
на 88,5 відсотка.  

По бюджетній програмі 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по 
загальному фонді використано 186,9 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 212,7 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 140,8 грн. при річному 
уточненому призначенні 148,8 тис. грн., що складає на 94,6 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 37,1 тис. грн. використано 35,4 тис. грн., що складає на 95,4 

відсотка.  
Основною причиною невикористання видатків по заробітній платі і 

нарахуваннях на оплату праці є наявність вакантних посад.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

установ станом на 01.01.2021 року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 5,0 тис грн. при уточненому призначенні 
8,0 тис. грн., що складає 62,5 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з 
економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та введенням 
карантинних обмежень. Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  
станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Отримано благодійної допомоги на суму 13,4 тис. грн. 
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По бюджетній програмі 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по 
загальному фонді використано 902,9 тис. грн., при плані на рік з врахуванням 
змін 993,4 тис. грн. 

По коду 2111 «Заробітна плата» використано 607,1 тис. грн. при річному 
уточненому призначенні 652,6 тис. грн., що складає на 93,0 відсотка. 

Відповідно по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому 
призначенні 172,4 тис. грн. використано 157,6 тис. грн., що складає на 91,4 

відсотка.  
Основною причиною невикористання видатків по заробітній платі і 

нарахуваннях на оплату праці є наявність вакантних посад.  
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

установ станом на 01.01.2021 року відсутня. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти (КЕКВ 

2270) у звітному періоді використано 18,8 тис грн. при уточненому призначенні 
24,9 тис. грн., що складає 75,5 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з 
економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та введенням 
карантинних обмежень. Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  
станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Видатки по спеціальному фонду по клубних установах склали 194,1 тис. 
грн., при уточненому плані 319,8 тис. грн., або 60,7 відсотків. 

На проведення капітальних видатків (КЕКВ 3000) при уточненому 
призначенні на рік 319,0 тис. грн., використано 193,4 тис. грн., на проведення 
капітального ремонту приміщення (КЕКВ 3132). 

 

По бюджетній програмі 0114082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» по загальному фонді використано 40,0 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 70,0 тис. грн. 

Отримано благодійної допомоги на суму 239,8 тис. грн. 
 

Фізична культура і спорт 

По бюджетній програмі 0115011 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з метою 
покращення матеріально-технічної бази сільської футбольної команди, 
виділено 26,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів придбано футбольні м’ячі, 
волейбольну форму, оплачено послуги з автоперевезення футбольної команди 

та оплата членського внеску на загальну суму 25,7 тис. грн.  
 

Житлово-комунальне господарство 

По бюджетній програмі 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» по загальному фонді використано 644,5 тис. грн., при плані на рік з 
врахуванням змін 932,6 тис. грн.  
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По бюджетній програмі 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»  по спеціальному фонді використано 1124,2 тис. грн., при плані на рік 
з врахуванням змін 1126,0 тис. грн.  

Фінансування видатків по житлово - комунальному господарству 

проводилося відповідно до прийнятої місцевої програми. За рахунок 
вищенаведених коштів фінансувалися видатки по освітленню вулиць в 
населених пунктах, благоустрою територій, ремонтів комунальних доріг. 

 

Будівництво 

Кошти по капітальних вкладеннях використано на 83,2 відс. (уточнений 
план 8440,7 тис. грн., використано 7027,3 тис. грн.). 

За бюджетною програмою 0115045 «Будівництво мультифункціональ-

них майданчиків для занять ігровими видами спорту» проводилась оплата робіт 
щодо реконструкції існуючого спортивного майданчика у 
мультифункціональний в Нижньовербізькому ліцеї вул. Українська 113,а 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-Франківської області. За даною бюджетною 
програмою по спеціальному фонді використано 1069,8 тис. грн., при плані на 
рік з урахуванням змін 1073,6 тис. грн. 

У 2020 році за рахунок сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади проводилось фінансування об’єктів, роботи по яких розпочаті в 
попередніх періодах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Кошти сільського бюджету використані на: 

- «Капітальний ремонт спортивного майданчика Мишинської гімназії у с. 
Мишин Нижньовербізької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» - 933,2 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. 
№ 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського 
району Івано-Франківської області» - 1039,5 тис. грн. 

У 2020 році для співфінансування проекту, роботи по якому розпочаті у 
2019 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку для проведення 
капітального ремонту Нижньовербізького ліцею вул. Українська, 113а в с. 
Нижній Вербіж Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області (впровадження заходів із 
енергозбереження) з сільського бюджету виділено 455,0 тис. грн. 

 

Транспорт 

У 2020 році належна увага приділялася фінансуванню доріг місцевого 
значення, комунальних доріг населених пунктів. 

По бюджетній програмі 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 
загальному фонду на проведення ремонту та утримання доріг використано 
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527,0 тис. грн., при уточненому плані 551,0 тис. грн., що складає 95,6 відсотка 
до плану.  

 

Енергоносії 
Фактичне споживання енергоносіїв бюджетними установами сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади за 2020 рік (по загальному та 
спеціальному фондах) складає 1356,2 тис. грн., касові видатки – 1356,2 тис. 
гривень.  

Станом на 01.01.2021 року заборгованість в бюджетних установах 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, за використані у 2020 

році енергоносії, відсутня. Фінансування видатків за спожиті енергоносії та 
інші захищені статті видатків здійснюється в першочерговому порядку. 
Керівниками бюджетних установ здійснюється постійний контроль за 
дотриманням лімітів енергоносіїв та його щоденний моніторинг. 

 

Заборгованість 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на 
кінець року відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 
року складає 11,9 тис. грн. (проведення передплати періодики). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець року 
відсутня. 

 

 

V. Фінансування 

У 2020 році на фінансування видатків загального фонду сільського 
бюджету об’єднаної територіальної громади згідно рішень сільської ради 
об’єднаної територіальної громади спрямовано вільних залишків на загальну 
суму 5716,7 тис. грн. 

Протягом року сільською радою об’єднаної територіальної громади 

короткотермінові позики в установах Державної казначейської служби не 
отримувались. 

Залишки коштів на рахунках бюджетних установ та сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади складають 10276,9 тис. грн. з них : 

- по загальному фонду – 9824,4 тис. грн. (в тому числі освітня субвенція з 
державного бюджету 6841,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 30,0 

тис. грн.); 
- по  спеціальному фонду – 452,5 тис. грн.  
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  Загальний фонд Спеціальний фонд 

Розпис  Розпис  

Бюджет Н.Вербіж ОТГ 

Доходи - 41053900 61654,99  135000,00  

видатки 9770* 130000,00  468100,00  

  =-68345,01  =-333100,00  

провірочна  -68345,01  -333100,00  

різниця  -130000,00 Передано 
районному 
бюджету 

-13100,00 Передано 
обласному 
бюджету 

    -455000,00 Передано 
обласному 
бюджету 

Доходи - 41053600 0,00  0,00  

видатки 9740* 0,00  0,00  

  =0,00  =0,00  

провірочна  0,00  0,00  

різниця      

 

Сума, по коду 205340, 205340* «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 
по спеціальному фонду становить: ф.4-2 – 717,63 (51229304025977) 

перерахування залишку коштів, що склався станом на 01.01.2020 року, згідно 
рішення сесії № 1596 - XLII/2020 вiд 15.03.2020 року. 

Протягом року розміщення тимчасово вільних залишків на вкладних 
рахунках банку не здійснювалося.  

 

VI. Кредитування 

 Кредитування з сільського бюджету об’єднаної територіальної громади у 
2020 році не проводилось. 
 

VII. Міжбюджетні трансферти 

  До загального та спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади за 2020 рік надійшло з державного бюджету, Івано-

Франківського обласного бюджету та Ковалівського сільського бюджету 
міжбюджетних трансфертів 41761,3 тис. грн. при уточненому плані 41788,7 тис. 
грн., в тому числі у вигляді: 

 – базової дотації надійшло 14282,6 тис. грн. при плані такому ж плані; 
– дотації 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 надійшло 3159,9 тис. грн. 
при плані такому ж плані; 

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
одержано 21452,8 тис. грн. при такому ж плані; 



17 

 

– медичної субвенції з державного бюджету одержано 1703,3 тис. грн., 
при такому ж плані; 

– субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами одержано 74,5 тис. грн., при уточненому 

плані 74,5 тис. грн.; 
– субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету при уточненому плані 63,1 тис. 
грн., надійшло 63,1 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду при уточненому плані 
189,8 тис. грн., надійшло 189,8 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету при уточненому плані 638,7 тис. грн., 
надійшло 638,7 тис. грн. Повернено до державного бюджету 0,0026 тис. грн. 

– іншої субвенції з обласного бюджету при уточненому плані 175,0 тис. 
грн., надійшло 175,0 тис. грн.; 

– іншої субвенції з Ковалівського сільського бюджету при уточненому 
плані 21,7 тис. грн., надійшло 21,6 тис. грн. Повернено до Ковалівського 
сільського бюджету 0,04501 тис. грн.; 

 – іншої субвенції з Спаського сільського бюджету Коломийського 
району при уточненому плані 27,4 тис. грн., не надійшло жодної гривні. 
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VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ 

В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді на 

кінець 2020 року функціонує 19 бюджетних установ і в порівнянні з початком 
року їх кількість не змінювалась. 

В розрізі галузей мережа характеризується такими показниками: 
 

Органи місцевого самоврядування 

В сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 році функціонувала 
1 сільська рада та 5 адміністративні приміщення старост у селах Верхній 
Вербіж, Великий Ключів, Мишин, Ковалівка та Спас. 

Штатна чисельність працівників сільської ради об’єднаної територіальної 
громади складає 59,0 штатних одиниць. При цьому, фактична чисельність 
працівників сільської ради об’єднаної територіальної громади на кінець року 
складає 42,0 шт. одиниць та збільшилась у порівнянні з початком року 3,0 шт. 
од.  

Рішенням сесії створено фінансовий відділ зі штатної чисельністю 5,0 шт. 
од. У зв’язку із проведенням конкурсу, зазначені посади на кінець 2020 року не 
зайняті. 

 

Освіта 

На кінець звітного періоду в сільській об’єднаній територіальній громаді 
функціонувало 7 установ освіти, в тому числі: 3 заклади дошкільної освіти, 3 
заклади загальної середньої освіти. 

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ освіти на 
кінець року склала 235,14 одиниць. 

 

Охорона здоров’я 

На кінець звітного періоду в сільській об’єднаній територіальній громаді 
функціонувала 1 установа охорони здоров’я. 

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ охорони 
здоров’я на кінець року склала 30,5 одиниць. 

 

 

Соціальний захист 

 В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 

році функціонував центр соціального розвитку та підтримки. Штатна 
чисельність працівників складає 7 шт. од., фактична штатна чисельність на 
кінець року склала 5 одиниць. 

 

Культура 

В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 

році функціонувало 8 установ культури. 
Кількість фактично зайнятих посад по установах культури на кінець 2020 

року становить 13,5 шт. од.  
 


