
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 21 січня 2021 № 42-3/2021 

смт. Битків  

 

Про внесення змін до 
рішення сільської ради від 
24.12.2020 №29-2/2020 «Про 

бюджет Пасічнянської 
сільської територіальної 
громади на 2021 рік» 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій, 
сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про бюджет 

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» викласти в 
редакції, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій 
(Є. О. Космірак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради  

від 21 січня 2021 №42-3/2020 

Про внесення змін до рішення 
сільської ради від 24.12.2020 
№29-2/2020 «Про 
Пасічнянський сільський 
бюджет на 2021 рік» 

 

РІШЕННЯ 

від 24 грудня 2020 №29-2/2020 

с. Пнів 

 

Про бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Визначити на 2021 рік:  
- доходи бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади  у сумі 

165153740.00 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 164304740.00 

гривень; доходи спеціального фонду 849 000.00 гривень згідно додатку 1; 
- видатки бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади  у сумі 

165153740.00 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 153983840.00 

гривень; , видатки спеціального фонду  11 169 900.00 гривень; 
- профіцит за загальним фондом бюджету Пасічнянської сільської 

територіальної громади у сумі 10320900.00 гривень, згідно з додатком 2 до 
цього рішення;  

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади – 10320900.00 гривень, згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади у сумі 0,01% гривень; 

- резервний фонд бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади 

у сумі 200 000, гривень. 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до 
цього рішення. 

3. Надати дозвіл сільському голові за погодженням з постійною комісією 
сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до 
доходів та видатків бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади за 
рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, 



здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій 
між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії 
сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову у випадках, передбачених пунктом 3 
даного рішення, укладати договори про міжбюджетні трансферти з 
відповідними місцевими радами. 

5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2021 рік належать надходження, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 
97,101, 1032, 1033, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, 
визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу 
України). 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного 
кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 
7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади згідно з відповідними 
пунктами статті 691 Бюджетного кодексу   України, спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу 
України. 

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади видатки загального фонду на: 

– оплату праці працівників бюджетних установ; 
– нарахування на заробітну плату; 
– придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
– забезпечення продуктами харчування; 
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
– поточні трансферти населенню. 
9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл 

сільському голові, в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з 
постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, податків та інвестицій здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету Пасічнянської 
територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України 
забезпечити: 

1) оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати; 

2) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

3) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням; 

5) доступ інформації про бюджет відповідно до законодавства. 
12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання бюджету Пасічнянської 
сільської територіальної громади здійснюється з дотриманням вимог статті 23 
Бюджетного кодексу України. 

13.Установити, що згідно з статтею 51 Бюджетного кодексу України, 
керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та 
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового 
забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. 

14. Відповідно до статей 25, 26, 28, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 
2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування 
капітального будівництва» дозволити підприємствам, установам та організаціям 
здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг. Затвердити, що 
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату 
тільки тих товарів, робіт і послуг, які згідно з договорами про закупівлю 
передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного 
періоду. 

15. Надати право сільському голові при внесенні змін та доповнень до 
бюджетної та відомчої класифікації приводити у    відповідність до неї доходи, 
видатки і фінансування бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади, з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

16. Дозволити сільському голові своїми розпорядчими документами: 
затверджувати проектно-кошторисні документації на чергу будівництва, 
пусковий комплекс або об'єкт, укладати угоди на виконання робіт поточного та 



капітального характеру, здійснювати оплату за  експертний звіт щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації, затверджувати  титул на 
виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування 
у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт). 

17.У разі внесення змін до бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади на 2021 рік надати право сільському голові, головним розпорядникам 
коштів своїми розпорядчими документами вносити зміни до діючих цільових 
програм та Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік.  

18. У видатках розпорядників коштів передбачити погашення 
заборгованісті, яка склалася станом на 01.01.2021 року. 

19. Затвердити міжбюджетні трансферти відповідно до додатку 4 даного 
рішення. 

20. Залишки коштів, що склалися станом на 01.01.2021 року по всіх 
рахунках Битківської селищної, Пнівської та Зеленської сільських рад 
зарахувати до бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади. 

21. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.  
22. Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
23. Дане рішення оприлюднити відповідно до частини четвертої статті 28 

Бюджетного кодексу України. 
24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій (Є. О. Космірак). 
 

 

 

Сільський голова                                                                                       Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1 

до рішення сільської ради  

від 24 грудня 2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської 
сільської територіальної громади 
на 2021 рік» 

 

 

 

Доходи  
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                    грн. 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету 
Усього 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   47 015 340 47 015 340 - - 

11000000 

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості   

22 825 340 22 825 340 - - 

11010000 
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 

22 825 340 22 825 340 - - 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

22 385 340 22 385 340 - - 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 

20 000 20 000 - - 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

420 000 420 000 - - 

13000000 
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів  

6 150 000 6 150 000 - - 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів  

1 100 000 1 100 000 - - 

13010200 

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування)  

1 100 000 1 100 000 - - 



13030000 Рентна плата за користування надрами  5 050 000 5 050 000 - - 

13030100 

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення  

1 260 000 1 260 000 - - 

13030700 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування нафти  

490 000 490 000 - - 

13030800 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування природного газу  

3 290 000 3 290 000 - - 

13030900 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування газового конденсату  

10 000 10 000 - - 

14000000 
Внутрішні податки на товари та 
послуги   250 000 250 000 - - 

14040000 

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів  

250 000 250 000 - - 

18000000 Місцеві податки  17 790 000 17 790 000 - - 

18010000 Податок на майно  14 030 000 14 030 000 - - 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості  

5 000 5 000 - - 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості  

25 000 25 000 - - 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості  

70 000 70 000 - - 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості  

300 000 300 000 - - 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  12 890 000 12 890 000 - - 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  340 000 340 000 - - 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  240 000 240 000 - - 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  160 000 160 000 - - 

18050000 Єдиний податок   3 760 000 3 760 000 - - 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  420 000 420 000 - - 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 340 000 3 340 000 - - 

20000000 Неподаткові надходження   604 000 55 000 549 000 - 

21000000 
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності   25 000 25 000 - - 

21080000 Інші надходження   25 000 25 000 - - 

21081100 
Адміністративні штрафи та інші 
санкції  5 000 5 000 - - 



21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 
санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів  

20 000 20 000 - - 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності  

30 000 30 000 - - 

22010000 
Плата за надання адміністративних 
послуг 

20 000 20 000 - - 

22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

20 000 20 000 - - 

22080000 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним 
майном   

10 000 10 000 - - 

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності  

10 000 10 000 - - 

25000000 
Власні надходження бюджетних 
установ   549 000 - 549 000 - 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством  

549 000 - 549 000 - 

25010100 

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю  

549 000 - 549 000 - 

  
Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 47 619 340 47 070 340 549 000 - 

40000000 Офіційні трансферти   117 534 400 117 234 400 300 000 300 000 

41000000 Від органів державного управління   117 534 400 117 234 400 300 000 300 000 

41020000 
Дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

34 248 900 34 248 900 - - 

41020100 Базова дотація  34 248 900 34 248 900 - - 

41030000 
Субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

79 565 500 79 565 500 - - 

41033900 
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам  

79 565 500 79 565 500 - - 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

3 149 800 3 149 800 - - 

41040200 

Дотація 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 

3 149 800 3 149 800 - - 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

570 200 270 200 300 000 300 000 



41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 

270 200 270 200 - - 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 300 000 - 300 000 300 000 

 
Разом доходів 165 153 740 164 304 740 849 000 300 000 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення сільської ради  

від 24 грудня 2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 рік» 

Фінансування 

бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                    грн. 

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування - 
-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів - 
-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) - 

-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

 

Загальне фінансування - 

-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями - 
-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - 
-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 



602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) - 

-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

 

Загальне фінансування - 

-10 320 

900 

10 320 

900 
10 320 900 

         

 
 

 

 

       Секретар сільської ради                                                                                                                                  Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення сільської ради  

від 24 грудня 2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 рік» 

Видатки 

Бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                (грн.) 

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету 

Код 
Типо
вої 

прогр
амної 
класи
фікац

ії 
видат
ків та 
креди
туван

ня 
місце
вого 

бюдж
ету 

Код 
Функ
ціона
льної 
класи
фікац

ії 
видат
ків та 
креди
туван

ня 
бюдж

ету 

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

усього 

у тому числі 
бюджет 
розвитку 

видатки 
споживан

ня 

з них 

видатки 
розвитку оплата праці 

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 
  

Пасічнянська сільська рада 28 988 900 28 988 900 15 000 000 2 083 600 - 10 530 000 10 530 000 - - - 10 530 000 39 518 900 

0110000 
  

Пасічнянська сільська рада 28 988 900 28 988 900 15 000 000 2 083 600 - 10 530 000 10 530 000 - - - 10 530 000 39 518 900 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

19 375 000 19 375 000 15 000 000 774 800 - - - - - - - 19 375 000 

0112111 2111 0726 

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 

500 000 500 000 - 200 000 - - - - - - - 500 000 

0112146 2146 0763 
Відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань 

623 000 623 000 - - - - - - - - - 623 000 

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

600 000 600 000 - - - - - - - - - 600 000 



0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 7 174 800 7 174 800 - 1 108 800 - - - - - - - 7 174 800 

0117370 7370 0490 
Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій 
- - - - - 10 530 000 10 530 000 - - - 10 530 000 10 530 000 

0117442 7442 0456 
Утримання та розвиток інших об`єктів 
транспортної інфраструктури 

716 100 716 100 - - - - - - - - - 716 100 

0600000 
  

Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Пасічнянської сільської ради 

113 301 200 113 301 200 86 391 900 4 464 200 - 639 900 639 900 549 000 - - 90 900 113 941 100 

0610000 
  

Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Пасічнянської сільської ради 

113 301 200 113 301 200 86 391 900 4 464 200 - 639 900 639 900 549 000 - - 90 900 113 941 100 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах 

1 800 000 1 800 000 1 400 000 - - - - - - - - 1 800 000 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 7 811 000 7 811 000 4 868 000 546 800 - 549 000 549 000 549 000 - - - 8 360 000 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

15 810 900 15 810 900 8 750 000 3 717 400 - - - - - - - 15 810 900 

0611031 1031 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

79 565 500 79 565 500 65 218 000 - - - - - - - - 79 565 500 

0611120 1120 0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти 

120 000 120 000 - - - - - - - - - 120 000 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 

4 268 500 4 268 500 3 334 900 - - - - - - - - 4 268 500 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 50 000 50 000 - - - - - - - - - 50 000 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 

179 300 179 300 147 000 - - 90 900 90 900 - - - 90 900 270 200 

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 260 000 1 260 000 980 000 50 000 - - - - - - - 1 260 000 

0614060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів 

1 900 000 1 900 000 1 403 000 150 000 - - - - - - - 1 900 000 

0615011 5011 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 

536 000 536 000 291 000 - - - - - - - - 536 000 

3700000 
  

Управління фінансів Пасічнянської 
сільської ради 

11 693 740 11 693 740 1 545 000 15 000 - - - - - - - 11 693 740 



3710000 
  

Управління фінансів Пасічнянської 
сільської ради 

11 693 740 11 693 740 1 545 000 15 000 - - - - - - - 11 693 740 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах 

2 000 000 2 000 000 1 545 000 15 000 - - - - - - - 2 000 000 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 200 000 200 000 - - - - - - - - - 200 000 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 493 740 9 493 740 - - - - - - - - - 9 493 740 

   

УСЬОГО 153 983 840 153 983 840 102 936 900 6 562 800 - 11 169 900 11 169 900 549 000 - - 10 620 900 165 153 740 
 

 

 

 

 

       Секретар сільської ради                                                                                                                                  Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення сільської ради  

від 24 грудня 2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади  
на 2021 рік» 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                                    грн. 
Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього 

1 2 3 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

41020100 Базова дотація  34 248 900 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 34 248 900 

41020200 
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я, 3 149 800 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 3 149 800 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  79 565 500 

99000000000 Державний бюджет 79 565 500 

41051200 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
270 200 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 270 200 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету - 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області - 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

41020100 Базова дотація  - 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області - 

41020200 
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я, - 



09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області - 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  - 

99000000000 Державний бюджет - 

41051200 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
- 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області - 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 300 000 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 300 000 

 

УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  117 534 400 

 

загальний фонд   117 234 400 

 

спеціальний 
фонд 

  
300 000 

    
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн) 
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету 

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача 
міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 9493 740 

9100000000 9770 Обласний бюджет Івано-Франківської області 600 000 

9100000000 9770 
Субвенція обласному бюджету для співфінансування проекту будівництва 
лікарської амбулаторії сімейної медицини в селищі Битків  600 000 

09552000000 9770 Місцеві бюджети: 8893740 

09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на 
відшкодування витрат по наданню дошкільної освіти  дітям з населених 
пунктів Пасічнянської територіальної громади 5 000 000 



09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на 
відшкодування витрат за навчання дітей з населених пунктів Пасічнянської 
територіальної громади у музичній та художній школах 2 500 000 

09552000000 9770 

Субвенція Управлінню соціального захисту населення Надвірнянської РДА на 
відшкодування витрат,  наданих пільг по оплаті житлово-комунальних послуг 
осіб з інвалідністю по зору І-ІІ групи та дітей інвалідів по зору, сімей 
військовослужбовців, які загинули, або померли внаслідок поранення , 
контузій, каліцтва чи психічного розладу, одержаних під час бойових дій на 
території інших держав. 61 000 

09552000000 9770 

Субвенція Управлінню соціального захисту населення Надвірнянської РДА 
для відшкодування витрат, наданих пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива , скрапленого газу 450 000 

09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на 
відшкодування витрат на енергоносії закладів первинної медичної допомоги, 
розміщених на території Пасічнянської територіальної громади 50 000 

09552000000 9770 

Субвенція Управлінню соціального захисту населення Надвірнянської РДА 
для відшкодування витрат по виплаті компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 332 740 

09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на 
відшкодування витрат за навчання та проживання дітей з населених пунктів 
Пасічнянської територіальної громади у Надвірнянській гімназії №5 

500 000 

 

  
УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  9493 740 

  
загальний фонд 9493 740 

  
спеціальний фонд - 

 

 

 

       Секретар сільської ради                                                                                                                                  Андрій КРИЦЬКИЙ 

 


