
 

 

УКРАЇНА 

БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Верховинського району Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята сесія 

Друге пленарне засідання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 22 грудня 2018 року      село Білоберізка 

№  388/8-20-2/2018 

  

Про внесення змін  

до сільського бюджету на 2018 рік. 
 

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-

VI із змінами, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР із змінами, п. 13 рішення сільської ради 

«Про сільський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 № 257/8-13-1/2017 та 

протоколами постійної комісії сільської ради ОТГ з питань бюджету та 

фінансів від 19.12.2018 № 33: 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови від 19.12.2018 № 72 «Про 

внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», а саме : 

1.1. спрямувати вільний залишок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2018 року по 

загальному фонду сільського бюджету, за КПКВК 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» кошти в сумі 5950,00 гривень, на оновлення матеріально-технічної 

бази для Хороцівського НВК Білоберізької сільської ради ОТГ.  

 

2. Затвердити розпорядження сільського голови від 19.12.2018 № 73 «Про 

внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», а саме : 

2.1. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0111020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами», за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» -24704,00 грн. 



Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0111020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2110 «Оплата праці» в 

сумі +24704,00 грн.  

2.2. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», за КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі -3554,00 грн.  

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0111010 

Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

+3554,00 грн. 

2.3. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0114060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів», за КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі -2917,00 грн.  

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0114060 

««Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та iнших клубних закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

+2917,00 грн. 

2.4. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 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» за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

-17861,00 грн. 

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 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» по КЕКВ 2110 «Оплата праці» в 

сумі +17861,00 грн.  

 

3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду сільського 

бюджету ОТГ за кодом класифікації доходів 41040100 «Дотація з місцевого 

бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету» на суму 

100000,00 гривень та відповідно спрямувати за : 

- КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 

загальну суму 91500,00 грн., з яких КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 38720,00 

гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 7630,00 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 44920,00 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 230,00 грн.; 

- КПКВК 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 

загальну суму 8500,00 грн., з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 3500,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 5000,00 грн.  

 

 



 

4. Спрямувати вільний залишок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2018 року по 

загальному фонду сільського бюджету, за КПКВК 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» кошти в сумі 31576,00 гривень, на оновлення матеріально-технічної 

бази для загальноосвітніх навчальних закладів Білоберізької сільської ради 

ОТГ. 

5. Зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0114030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» кошти в сумі -800,00 гривень. 

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 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» кошти в сумі +800,00 гривень 

 

6. Спрямувати вільний залишок коштів, який склався станом на 

01.01.2018 року по загальному фонду сільського бюджету, за КПКВК 0117370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» кошти в сумі 9588,00 гривень, КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» кошти в сумі 26896,00 гривень на виконання 

експертизи проекту будівництва «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з 

добудовою навчального корпусу зі столовою в с. Устеріки Верховинського 

району Івано-Франківської області, передавши їх до спеціального фонду 

(бюджету розвитку). 

 

7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду сільського 

бюджету ОТГ за кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» на суму 501000,00 грн. за КПКВК 

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», з яких : 

- КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 

267273,00 грн. спрямувавши на нове будівництво адміністративної будівлі з 

центром надання адміністративних послуг на вул. Центральній в с. Устеріки 

Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської 

області; 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 233727,00 гривень 

спрямувати на капітальний ремонт клубу с. Устеріки Білоберізької сільської 

ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, передавши їх до 

спеціального фонду (бюджету розвитку). 

 



8. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», за КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» в сумі -78722,00 грн.  

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0112113 

«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» +78722,00 грн. 

 

9. Спрямувати вільний залишок коштів, який склався станом на 

01.01.2018 року по загальному фонду сільського бюджету, за КПКВК 0117325 

«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 44300,00 грн. 

спрямувавши на будівництво футбольного поля із штучним покриттям по вул. 

Центральна, 24, с. Устеріки Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського 

району Івано-Франківської області передавши їх до спеціального фонду 

(бюджету розвитку). 

 

10. Зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», за КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі -30269,00 грн.  

Відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0117325 

«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі +30269,00 

грн. спрямувавши на будівництво футбольного поля із штучним покриттям по 

вул. Центральна, 24, с. Устеріки Білоберізької сільської ради ОТГ 

Верховинського району Івано-Франківської області передавши їх до 

спеціального фонду (бюджету розвитку). 

 

11. Начальнику відділу фінансів, обліку та звітності-головному 

бухгалтеру Феркаляку В.Д. внести відповідні зміни до кошторисних 

призначень. 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови В. Пилип’юка і постійну комісію сільської ради з питань 

бюджету та фінансів (Г. Бельмегу). 

 

 

 

Білоберізький сільський  голова ОТГ                             Д.І.Іванюк 

 

 

 

 

 

 


