
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Восьма сесія 

РІШЕННЯ 

  

від 08 липня 2021 №517-8/2021 

с. Пасічна 

 

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 статей 14, 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про 
бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік": 

- у додаток 1 згідно з додатком 1 до цього рішення; 
- у додаток 2 згідно з додатком 2 до цього рішення; 
- у додаток 3 згідно з додатком 3 до цього рішення; 
- у додаток 4 згідно з додатком 4 до цього рішення; 

- у додаток 5 згідно з додатком 5 до цього рішення; 
- у додаток 6 згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

2. Врахувати в доходах і видатках бюджету територіальної громади 

наступні зміни бюджетних асигнувань: 

2.1. Надходження коштів до спеціального фонду від АТ 
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на виконання угоди про співпрацю УГВ223/67-21 

по коду  50110000 - цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади  в сумі 100000 грн.  спрямувати по КПКВКМБ 0611021- 

надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 

КЕКВ 3110 - придбання предметів і обладнання довгострокового користування 
(придбання комп’ютерної техніки) спеціального фонду в сумі 100 000грн. для 



співфінансування проекту «З новими технологіями на  «Ти»: цифрова 
компентність вчителя та учня». 

2.2. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 
23.04.2021.№134-6/2021«Про внесення змін до рішення обласної ради від 
19.02.2021№70-4/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок 
планових надходжень у 2021 році»» зменшити в доходах бюджету 
територіальної громади субвенцію по спеціального фонду за кодом 41053600 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в 
сумі 160000,00 грн. та зменшити відповідно видатки спеціального фонду 
Пасічнянської сільської ради : по КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері 
екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 3110 – придбання обладнання 
та предметів довгострокового обладнання (придбання обладнання для 
роздільного збору побутових відходів у спеціально відведених місцях на 
території Пасічнянської сільської ради Івано-Франківської області) на суму 

160 000,0 грн.. 
2.3. Зменшити план видатків по  КЕКВ 3110 - придбання обладнання та 

предметів довгострокового обладнання на суму 49200грн. (придбання 
обладнання для роздільного збору побутових відходів), за рахунок цих коштів 
збільшити видатки по КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря на 
суму  49200грн. для придбання обладнання для роздільного збору побутових 
відходів. 

2.4. Вільний залишок коштів на початок року по екологічному фонду в 
сумі 112290 грн. спрямувати по КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері 
екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ2210 придбання предметів, 
матеріалів, інвентаря на суму 112290грн. для придбання обладнання для 
роздільного збору побутових відходів. 

2.5. Відповідно до розпорядження №262 від 02.07.2021р. Івано-

Франківської обласної державної адміністрації  «Про спрямування субвенції з 
державного бюджету» субвенцію загального фонду обласного бюджету 
врахувати в доходах бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади 
за кодом 41033000 «Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету» в сумі 126600 грн. та спрямувати ці кошти до 
загального фонду за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий діабет» КЕКВ 2610 - субсидії та поточні трансферти 
установам організаціям підприємствам в сумі 126600 гривень. 

2.6. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради 23.04.2021.  

№33-6/2021«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 68-

4/2021 «Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2021 рік» субвенцію спеціального фонду обласного бюджету зменшити в 
доходах бюджету Пасічнянської територіальної за кодом 41053900 «Інша 
субвенція місцевим бюджетам» на суму 200 000,0 гривень та змінити план 
видатків по спеціальному фонду за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 200 000,0 

гривень, в тому числі: 



– КЕКВ 3132 капітальний ремонт  інших об’єктів в сумі 250 000,0 гривень 

(капітальний ремонт стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської област)і; 
– КЕКВ 3142 реконструкція інших об'єктів в сумі 200 000,0 гривень 

(реконструкція приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт. Битків. 
Вул. Шевченка, 344 під заклад дошкільної освіти (в тому числі виготовлення 
ПКД); 

– КЕКВ 3122 інше будівництво (придбання) в сумі 100 000,0 грн. (добудова 
з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків Надвірнянського 
району Івано-Франківської області). 

Спрямувати вказані кошти на: 

– КЕКВ 3132 капітальний ремонт  інших об’єктів в сумі 200 000,0 гривень 

(капітальний ремонт стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської області); 
– КЕКВ 3142 реконструкція інших об'єктів в сумі 100 000,0 гривень 

(реконструкція приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт. Битків, 

вул. Шевченка, 344 під заклад дошкільної освіти (в тому числі виготовлення 
ПКД); 

– КЕКВ 3142 реконструкція інших об'єктів в сумі 50 000,0 грн. 
(реконструкція системи вуличного освітлення в с. Пнів Пасічнянської 
територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області). 

2.7. За рахунок надпланових надходжень по загальному фонду в сумі 
7100000 грн. (коди доходів: 13010200 орендна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) -2 000 000грн., 13030700 рентна плата за користування надрами 
для видобування нафти -3 000 000 грн., 13030800 рентна плата за користування 
надрами для видобування природного газу -2 100 000 грн.) збільшити видатки 
по: 

Управління фінансів: -  154360,00 грн. 
КПКВКМБ 03719770-Інші субвенції з місцевого бюджету субвенція 

обласному бюджету на спів фінансування: 
Спеціальний фонд 

КЕКВ3220 капітальні трансферти органам державної влади - 64360грн. 
(обласному бюджету для співфінансування видатків на придбання ноутбуків 
для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного навчання в сумі 22 000грн. та 
42360грн. для співфінансування  витрат на НУШ). При цьому здійснити 
залучення коштів загального фонду до спеціального; 

КПКВКМБ 0379800 – субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів: 

Загальний фонд 

КЕКВ 2620 субсидії та поточні трансферти органам державної влади 
30000грн (субвенція УДКСУ в Надвірнянському районі на придбання 
предметів, матеріалів , інвентаря – 20000грн., Відділу пробації -10000грн.). 



КПКВКМБ 0370160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  

Спеціальний фонд 

КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 
користування при цьому здійснити залучення коштів загального фонду до 
спеціального на суму 60 000грн. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту сільської ради - 

1839640 грн. 
КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на зміцнення матеріально-технічної бази 
початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 291 850 грн.: 

Загальний фонд 

- КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря (придбання 
світильників внутрішніх дверей, косарки для Битківського ліцею , придбання 
журналів , дверей та вікон для Пнівського ліцею, придбання крейди, придбання 
матеріалів та запчастин для ремонту автобусів, та інше) – 268000 грн. 

- КЕКВ2240  оплата інших послуг (ремонт і технічне обслуговування 
системи центрального опалення Пнівського та Пасічнянського ліцею, заміна 
вікон і дверей в Черниківські гімназії, ремонт підлоги в Білозоринській гімназії, 
поточний ремонт спортивних об’єктів біля шкіл, поточний ремонт даху 

Битківського ліцею та інші послуги) – 503850 грн. 
- КЕКВ2274 - оплата природного газу - 200 000 грн. (в т.ч.для Битківського 

ліцею ) 
- КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 

260 000грн. 
- КЕКВ 2720 – стипендії – 60000 грн. 

КПКВКМБ  0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту  - 91790 грн.: 

Загальний фонд 

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання 
спортивного інвентаря) – 41790грн. 

- КЕКВ 2800- інші видатки  –50 000грн. 
КПКВКМБ 0601141 забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти: 

Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 
користування при цьому здійснити залучення коштів загального фонду до 
спеціального в сумі 120 000грн. 

КПКВКМБ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів: 

Загальний фонд 

- КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг –
41 000грн. 

КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти   265000грн. 
Загальний фонд 



- КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря (придбання 
іграшок для ЗДО «Журавлик» -10000 грн., ЗДО «Дюймовочка» -10000 грн., та 
«Лісова Казка» -10000 грн. оновлення матеріально-техніної бази ЗДО Журавлик 
– 15000грн.та Дюймовочка -15 000грн. ) – 60000грн. 

- КЕКВ 2240- оплата інших послуг (ремонт харчоблоку ЗДО «Журавлик») 

на суму 25 000грн. 
- КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 

30 000грн. 

Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3132 капітальний ремонт  інших об’єктів  (капітальний ремонт ЗДО 
«Лісова Казка») при цьому здійснити залучення коштів загального фонду до 
спеціального -150000грн. 

Пасічнянська сільська рада: - 5136000грн. 
КПКВКМБ0112111- первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги-

800000грн. 

Загальний фонд 

- КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) з правом залучення до спеціального фонду (в т.ч.поточний 
ремонт приміщення Зеленської амбулаторії) на суму 600000 грн. 

- Спеціальний фонд 

- КЕКВ3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) при цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціально 
фонду на суму 200 000 грн.  

КПКВКМБ 0116030 організація благоустрою населених пунктів: 
Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 
користування на суму 2 800 000грн. на придбання трактора для подальшої 
передачі  комунальному підприємству «Лісовик», при цьому здійснити 
залучення коштів з загального до спеціально фонду 

КПКВКМБ0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в 
рамках програми «Духовне життя» - 500 000грн. 

Загальний фонд 

- КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря (для подальшої 
передачі церковним громадам відповідно до вищевказаної програми) –
251000грн. 

        Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 
користування (для подальшої передачі церковним громадам відповідно до 
вищевказаної програми ) -249 000грн. 

КПКВКМБ0113242-інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

Загальний фонд 

 КЕКВ2730  - інші виплати населенню – 500 000 грн.(в тому числі 
допомога постраждалій від надзвичайної ситуації Бойкович Оксані Іванівні  
63 000 грн.) 



КПКВКМБ0110150 організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад - 

566000грн. 
Загальний фонд 

- КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря –100 000грн. 
- КЕКВ2240  оплата інших послуг – 50000грн. 
- КЕКВ2273-оплата електроенергії -200 000грн.(оплата за електроенергію 

згідно рішення суду) 
- КЕКВ2800 – інші послуг – 1000,00грн. 
- КЕКВ 2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку (оплата навчання та підвищення 
кваліфікації службовців ) на суму 115000грн. 

Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 
користування при цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціально 
фонду (для придбання комп’ютерної техніки) 70 000 грн. 

Управління освіти,  культури, молоді та спорту сільської ради: 
КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти: 

зменшити план видатків : 
Загальний фонд 

- КЕКВ 2240- оплата інших послуг  на суму 30100грн. 
- КЕКВ 2273-оплата електроенергії – 55000 грн. 
- КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря – 16000 грн. 
- КЕКВ 2220 медикаменти та перев`язувальні матеріали – 10000 грн. 
- КЕКВ 2230 продукти харчування – 67900 грн. 
За рахунок цих коштів збільшити видатки по : 
- КЕКВ 2111 Заробітна плата -40000 грн. 
- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці- 9000 грн. 

        Спеціальний фонд 

- КЕКВ 3132 капітальний ремонт  інших об’єктів -130000 грн. при цьому 
здійснити залучення коштів загального фонду до спеціального для ЗДО «Лісова 
казка». 

КПКВКМБ 0611021- надання загальної середньої освіти закладами 
загальної   середньої освіти в рамках програми «Світ чекає крилатих» зменшити 
план видатків: 

Загальний фонд 

- КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 
500грн. 

та за рахунок цих коштів збільшити 

-  КЕКВ 2240 - оплата інших послуг (крім комунальних) на суму 500грн. 
2.8. Залишок освітньої субвенції, що склався на 01.01.2021 року в сумі 

664234грн. спрямувати по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної освіти»: 

Загальний фонд 



- КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (покращення 
матеріально- технічної бази шкіл )на суму 300000 грн. 

- КЕКВ 2240- оплата інших послуг (поточний ремонт харчоблоків, 

перезарядка вогнегасників та покращення матеріально- технічної бази шкіл) -

364 234грн. 
2.9. Внести наступні  зміни по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної освіти»: 

 зменшити план видатків по спеціальному фонду  КЕКВ 3110 придбання 
предметів і обладнання довгострокового користування на  370000 грн. гривень, 
при цьому здійснити  зменшити на цю суму план залучення коштів з загального 
до спеціально фонду за рахунок цих коштів збільшити видатки загального фонду 

по КЕКВ 2240- оплата інших послуг  на суму 370 000грн. на поточний ремонт 
туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову 
освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним 
обладнанням та розроблення відповідної проектної документації (пооб’єктний 
розподіл проводити відповідно до програми соціально-економічного  та 
культурного розвитку Пасічнянської територіальної громади на 2021р.). 

 

3. Субвенцію виділену згідно рішення сільської ради від 28 травня 2021 № 
274-6/2021 (ПЗ «Горгани») - 50 000грн. спрямувати на придбання 
металопласттикових виробів, опалювальної печі «Булерян», стендів, ролл-апів. 

4.Доручити начальнику Управління фінансів погоджувати (підписувати 
електронними ключами) всі електронні висновки та повідомлення ДПІ в 
електронному кабінеті Управління фінансів Пасічнянської сільської ради. 

 

5.Рішення сесії від 11.06.2021 № 507-7/2021 «Про внесення змін до рішення 
сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 рік»» вважати таким, що втратило чинність. 

 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                            Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

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

Зміни до показників доходів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 рік 

     

(грн) 

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
у т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   60 716 940,00 60 716 940,00 0,00 0,00 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості   29 426 940,00 29 426 940,00 0,00 0,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 29 426 940,00 29 426 940,00 0,00 0,00 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

28 986 940,00 28 986 940,00 0,00 0,00 

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 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 
за результатами річного декларування 

420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13 250 000,00 13 250 000,00 0,00 0,00 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 

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)  

3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 10 150 000,00 10 150 000,00 0,00 0,00 

13030100 
Рентна плата за користування надрами для видобування інших 
корисних копалин загальнодержавного значення 

1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00 

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  3 490 000,00 3 490 000,00 0,00 0,00 

13030800 
Рентна плата за користування надрами для видобування природного 
газу  

5 390 000,00 5 390 000,00 0,00 0,00 

13030900 
Рентна плата за користування надрами для видобування газового 
конденсату  

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів  

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

18000000 
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України 

17 790 000,00 17 790 000,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно  14 030 000,00 14 030 000,00 0,00 0,00 

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 

18010400 

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

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  12 890 000,00 12 890 000,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 



18010900 Орендна плата з фізичних осіб  160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   3 760 000,00 3 760 000,00 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 340 000,00 3 340 000,00 0,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   604 000,00 55 000,00 549 000,00 0,00 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

21081500 

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

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

22080000 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном   10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

22080400 
Надходження від орендної плати за користування майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   549 000,00 0,00 549 000,00 0,00 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством  

549 000,00 0,00 549 000,00 0,00 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю  

549 000,00 0,00 549 000,00 0,00 

50000000 Цільові фонди   100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади   

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 61 420 940,00 60 771 940,00 649 000,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   118 676 400,00 117 676 400,00 1 000 000,00 650 000,00 

41000000 Від органів державного управління   118 676 400,00 117 676 400,00 1 000 000,00 650 000,00 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 34 248 900,00 34 248 900,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація  34 248 900,00 34 248 900,00 0,00 0,00 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 79 692 100,00 79 692 100,00 0,00 0,00 

41033000 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я 

126 600,00 126 600,00 0,00 0,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  79 565 500,00 79 565 500,00 0,00 0,00 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 149 800,00 3 149 800,00 0,00 0,00 

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 

3 149 800,00 3 149 800,00 0,00 0,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 585 600,00 585 600,00 1 000 000,00 650 000,00 

41051200 

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

270 200,00 270 200,00 0,00 0,00 

41053600 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 
заходів 

350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 712 200,00 62 200,00 650 000,00 650 000,00 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

253 200,00 253 200,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 180 097 340,00 178 448 340,00 1 649 000,00 650 000,00 

602100 Залишок коштів на  початок року 4221190,00 3 373 900,00 847290  485000,00 

602100 Залишок коштів на  початок року (освітньої субвенції) 6994234,00 6994234,00 
  

Всього 191312764,00 188816474,00 1724729,00 113500,00 

 

Начальник Управління фінансів                                           Леся КАЛИНЮК 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

 «Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2020 №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 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

208100 На початок періоду 11 215 424,00 10 368 134,00 847 290,00 485 000,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 0,00 -19 809 848,00 19 809 848,00 19 809 848,00 

X Загальне фінансування 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

602100 На початок періоду 11 215 424,00 10 368 134,00 847 290,00 485 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 0,00 -19 809 848,00 19 809 848,00 19 809 848,00 

X Загальне фінансування 11 215 424,00 -9 441 714,00 20 657 138,00 20 294 848,00 

 

 

              Начальник Управління фінансів                                                                           Леся КАЛИНЮК 
 



Додаток 3 до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

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

Зміни до показників видатків бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 
09538000000 
(код бюджету) 

(грн.) 
Код 

Програм
ної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредиту
вання 

місцевог
о 

бюджет
у 

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту
вання 

місцево
го 

бюджет
у 

Код 
Функц
іональ

ної 
класи
фікаці

ї 
видатк
ів та 

кредит
уванн

я 
бюдже

ту 

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 
споживанн

я 

з них 

видат
ки 

розвит
ку 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

видатки 
спожива

ння 

з них 

видатки 
розвитку оплата 

праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

оплата 
праці 

комун
альні 

послуг
и та 

енерго
носії 

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

0100000   Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, 
районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, 
районного значення, селищних, сільс 

34 136 812,00 31 386 812,00 15 000 000,00 2 404 600,00 
2 750 

000,00 
16 906 444,00 16 194 154,00 161 490,00 0,00 0,00 16 194 154,00 51 043 256,00 

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 

20 282 000,00 20 282 000,00 15 000 000,00 1 295 800,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 20 352 000,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 249 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 249 000,00 525 000,00 

0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1 700 000,00 

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 

379 800,00 379 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 800,00 

0112146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань 

373 000,00 373 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 000,00 

0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 

0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

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

1 632 000,00 1 632 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 000,00 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 
6 624 800,00 3 874 800,00 0,00 1 108 800,00 

2 750 

000,00 
4 970 999,00 4 970 999,00 0,00 0,00 0,00 4 970 999,00 11 595 799,00 

0117324 7324 0443 Будівництво-1 установ та закладів культури 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

0117330 7330 0443 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної 
власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 



0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00 

0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів 
транспортної інфраструктури 2 897 167,00 2 897 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 897 167,00 

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

145 845,00 145 845,00 0,00 0,00 0,00 324 155,00 324 155,00 0,00 0,00 0,00 324 155,00 470 000,00 

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 290,00 0,00 161 490,00 0,00 0,00 0,00 712 290,00 

0600000   Орган з питань освіти і науки 124 767 

074,00 
124 767 074,00 92 329 868,00 4 940 200,00 0,00 4 789 900,00 4 240 900,00 549 000,00 0,00 0,00 4 240 900,00 129 556 974,00 

0610000   Орган з питань освіти і науки 124 767 

074,00 
124 767 074,00 92 329 868,00 4 940 200,00 0,00 4 789 900,00 4 240 900,00 549 000,00 0,00 0,00 4 240 900,00 129 556 974,00 

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах 

1 801 000,00 1 801 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
9 618 000,00 9 618 000,00 6 400 000,00 521 800,00 0,00 829 000,00 280 000,00 549 000,00 0,00 0,00 280 000,00 10 447 000,00 

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 20 844 750,00 20 844 750,00 11 556 000,00 4 177 400,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 20 954 750,00 

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 79 565 500,00 79 565 500,00 65 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 565 500,00 

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 3 404 234,00 3 404 234,00 1 230 000,00 0,00 0,00 3 590 000,00 3 590 000,00 0,00 0,00 0,00 3 590 000,00 6 994 234,00 

0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

4 324 500,00 4 324 500,00 3 334 900,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 4 494 500,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами 

179 300,00 179 300,00 146 968,00 0,00 0,00 90 900,00 90 900,00 0,00 0,00 0,00 90 900,00 270 200,00 

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 290 000,00 1 290 000,00 980 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 

0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 

2 742 000,00 2 742 000,00 1 773 000,00 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 742 000,00 

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

827 790,00 827 790,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 790,00 

3700000   Орган з питань фінансів 
10 102 740,00 9 902 740,00 1 545 000,00 15 000,00 0,00 609 794,00 609 794,00 0,00 0,00 0,00 609 794,00 10 712 534,00 

3710000   Орган з питань фінансів 10 102 740,00 9 902 740,00 1 545 000,00 15 000,00 0,00 609 794,00 609 794,00 0,00 0,00 0,00 609 794,00 10 712 534,00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах 

2 000 000,00 2 000 000,00 1 545 000,00 15 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 2 060 000,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 
7 762 740,00 7 762 740,00 0,00 0,00 0,00 549 794,00 549 794,00 0,00 0,00 0,00 549 794,00 8 312 534,00 

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

X X X УСЬОГО 169 006 

626,00 
166 056 626,00 108 874 868,00 7 359 800,00 

2 750 

000,00 
22 306 138,00 21 044 848,00 710 490,00 0,00 0,00 21 044 848,00 191 312 764,00 

 

              Начальник Управління фінансів                                                                           Леся КАЛИНЮК 

 



Додаток 4 до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 
24.12.2020 №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 
 

99000000000 Державний бюджет 
 

41033000 
Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

126600,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 
 

41055000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

253200,00 

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 1000000,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1000000,00 

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 350 000,00 

41053900 Інша субвенція місцевим бюджетам 650000 

   

   

   

   

 

УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  118 676 400 

 

загальний фонд   117 676  400 

 

спеціальний фонд       1000000,00 

    

      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 8312534,00 

09100000000 9770 Обласний бюджет Івано-Франківської області 549794 

09100000000 9770 
Субвенція обласному бюджету для співфінансування проекту будівництва лікарської 
амбулаторії сімейної медицини в селищі Битків  485 434 

09100000000 9770 

Субвенція обласному бюджету для співфінансування    заходів , спрямованих  на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобоюCOVID-19 , спричиненою корона вірусом , та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти для 
централізованої закупівлі засобів захисту та ноутбуків (видатки розвитку) 

22000,00 

09100000000 9770 Субвенція обласному бюджету для співфінансування  НУШ  42360,00 

09552000000 9770 Місцеві бюджети: 7762740 

09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на відшкодування витрат по 
наданню дошкільної освіти  дітям з населених пунктів Пасічнянської територіальної 
громади 4 250 000 

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 

09309200000 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 військово-службовців, 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 бюджету Надвірнянської територіальної громади  на утримання та зміцнення 
матеріально-технічної бази КУ «ІНЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 50 000 

09552000000 9770 

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на відшкодування витрат на 
енергоносії закладів первинної медичної допомоги, розміщених на території Пасічнянської 
територіальної громади 70 000 

09309200000 9770 

Субвенція Управлінню соціального захисту населення Надвірнянської РДА для 
відшкодування витрат по виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які 
не здатні до самообслуговування і потребують стороннього обслуговування. 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 №5 399 000 

09552000000 9770 Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  для Надвірнянського МНВК 100000 

99000000000 9800 Державний бюджет 140000 



99000000000 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (Програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 
органів державної влади та місцевого самоврядування з протидії проявам терористичного 
характеру та організованої злочинності, кібербезпека на території Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 роки) Надвірнянському РВ УСБУ в Івано-

Франківській області 20000 

99000000000 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (Програма профілактики злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту прав і свобод громадян на території Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 роки) Надвірнянський РВП ГУНП України в Івано-

Франківській області 20000 

99000000000 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (Програма Комплексної програми забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки) 

ДПРЧ-11 УДСНС в  Івано-Франківській області 20000 

99000000000 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – ПЗ «Горгани» 50000 

99000000000 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми 
вдосконалення казначейського обслуговування бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади за доходами та видатками  на 2021-2025 роки 20000 

99000000000 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми підтримки 
діяльності Надвірнянського міськрайонного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Івано-Франківській області з метою покращення профілактики рецидивної 
злочинності та правопорушень на території населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади на період 2021-2025 роки 10000 

  
УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  8452534,00 

  
загальний фонд 7902740,00 

  
спеціальний фонд 549794,00 

 

 

             Начальник Управління фінансів                                                                           Леся КАЛИНЮК 

 



Додаток 5 до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

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

 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами 

 
Код 

Програм
ної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевог
о 

бюджету 

Найменування 
головного 

розпорядника 
коштів місцевого 

бюджету/ 
відповідального 

виконавця, 
найменування 

бюджетної 
програми згідно з 

Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Найменування об'єкта будівництва/ вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи 

Рік  Обсяг 
видатків 
бюджету 
розвитку, 

які 
спрямову
ються на 
будівниц

тво 
об'єкта у 
бюджетн

ому 
періоді, 
гривень 

1 4 5 6 7 

0100000 Пасічнянська сільська рада   16194154 

0116030 

Організація 
благоустрою 
населених пунктів 

Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» 
(сміттєвоз, трактор) 2021 1485999 

0116030 

Організація 
благоустрою 
населених пунктів 

Встановлення, придбання дитячих 
майданчиків 

2021 485000 

0116030 

Організація 
благоустрою 
населених пунктів 

Встановлення пішохідної переправи через р. 
Зелена в с.Черник прис. Зазелена 

2021 200 000 

0116030 

Організація 
благоустрою 
населених пунктів 

Придбання спецтехніки (трактора для 
передачі КП «Лісовик») 2021 

2800000,

00 

0112111 

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

санітарної) 
допомоги 

Придбання предметів  і обладнання 
довгострокового користування  2021 

200000,0

0 

0110150 

Організаційне, 
інформаційно-

аналітичне та 
матеріально-

технічне 
забезпечення 

Придбання предметів  і обладнання 
довгострокового користування  2021 70000,00 



діяльності 
обласної ради, 
районної ради, 
районної у місті 
ради (у разі її 
створення), 
міської, селищної, 
сільської рад 

0110180 

Інша діяльність у 
сфері державного 
управління 

Придбання предметів і обладнання 
довгострокового користування для 
подальшої передачі церковним громадам 

2021 
249000,0

0 

0117324 

Будівництво 
установ та 
закладів культури 

Будівництво клубу з приміщеннями сільської 
ради на вул. Галечко в с. Пасічна 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

2021 5 000 000 

0117330 

Будівництво 
інших об’єктів 
комунальної  
власності 

Капітальний ремонт приміщення під 
адмінбудинок 

2021 300 000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Добудова з реконструкцією школи на 480 
учнівських місць в с. Битків Надвірнянського 
району Івано-Франківської області (в тому 
числі за рахунок субвенції з обласного 
бюджету) 

2021 100 000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Реалізація проекту розвитку місцевого 
самоврядування «Облаштування площинних 
споруд оздоровчо-вишкільного призначення 
та будівництва історичного закладу культури 
«Пнівська Криївка" 

2021 530 000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Реконструкція приміщень адміністративної 
будівлі за адресою: смт. Битків. Вул. 
Шевченка, 344 під заклад дошкільної освіти 
(в тому числі виготовлення ПКД) (в тому 
числі за рахунок субвенції з обласного 
бюджету 200000грн.) 

2021 400 000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Реконструкція вуличного освітлення в с.Пнів 
Пасічнянської ТГ 

2021 50000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Капітальний ремонт стадіону в селищі Битків 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області (в тому числі 200 000грн. за рахунок 
субвенції з обласного бюджету) 
 

2021 245 000 

0117370 

Реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій 

Реконструкція дитячого садка з 
будівництвом корпусу на 60 дітей по вул. 
Січових Стрільців в с. Пнів Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 

2021 3 755 000 

0117461 

Утримання та 
розвиток 
автомобільних 
доріг та 

Розробка проектно-кошторисної 
документації з ремонту комунальних доріг та 
доріг загального користування в населених 
пунктах (виготовлення проектно-

2021 324155 



дорожньої 
інфраструктури за 
рахунок коштів 
місцевого 
бюджету 

кошторисної документації на капітальний 
ремонт доріг  та виконання супровідних 
робіт, які відповідно до державних 
будівельних норм є складовою частиною 
загальної вартості зазначених робіт, оплату 
виконання геодезичних вишукувань в тому 
числі проведення візуального обстеження 
місцевості/території , зібрання вихідних 
даних, проведення тахометричної зйомки, 
експертизу проектно-кошторисної 
документації та інші  супровідні роботи при 
наявності гарантій , що дані супровідні 
роботи будуть включені до проектно-

кошторисної документації) Пасічнянської 
сільської територіальної громади  

     

     

0600000 
Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 
сільської ради 

4240900 

0611010 
Надання 
дошкільної освіти 

Капітальний ремонт  ЗДО «Лісова казка». 2021 280000,0

0 

  

Оснащення закладів освіти засобами 
навчання з фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними 
комплексами з мультимедійними засобами 
навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна 
панель із вмонтованим комп’ютером, 
мультимедійний проектор, під’єднаний до 
комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне 
обладнання, програмне забезпечення, 
комутаційне обладнання тощо), навчальним 
обладнанням і методичним забезпеченням 
для початкової школи. В тому числі: 

2021 3 590 000 

Пнівський ліцей  450000 

Білозоринська гімназія  350000 

Битківський ліцей  450000 

Битківська початкова школа 1Битківчик  250000 

Битківська початкова школа №2(Промисел)  150000 

Пасічнянський ліцей  500000 

Філія №1 Пасічнянського ліцею (Поле)  100000 

Філія №2 Пасічнянського ліцею (Постоята)  50000 

Філія №3 Пасічнянського ліцею 
(Межибриця)  50000 

Філія №4 Пасічнянського ліцею (Бухтівець)  150000 

Зеленський ліцей  310000 

Черниківська гімназія  300000 

Максимецька гімназія  350000 

Зеленська початкова школа  130000 

0611200 

Надання освіти за 
рахунок субвенції 
з державного 
бюджету 

місцевим 
бюджетам на 
надання 
державної 
підтримки особам 
з особливими 

Придбання предметів довгострокового 
користування для інклюзивних класі 2021 90 900 



освітніми 
потребами 

0601141 

забезпечення 
діяльності інших 
закладів у сфері 
освіти 

Придбання комп’ютерної та іншої техніки 2021 170000 

0611021 

надання загальної 
середньої освіти 
закладами 
загальної   
середньої освіти 

Співфінансування проекту «З новими 
технологіями на  «Ти»: цифрова 
компентність вчителя та учня» при цьому 
здійснити залучення коштів з загального до 
спеціально фонду 

2021 110000 

3700000 Управління фінансів Пасічнянської сільської ради   609794 

3719770 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Субвенція обласному бюджету на 
співфінансування будівництво Амбулаторії 
групової практики сімейної медицини в 
селищі Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської області 

2021 485 434 

3719770 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Субвенція обласному бюджету для 
співфінансування    заходів , спрямованих  на 
боротьбу з гострою респіраторною 
хворобоюCOVID-19 , спричиненою корона 
вірусом , та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої 
освіти для централізованої закупівлі засобів 
захисту та ноутбуків (видатки розвитку) 

2021 22000,00 

3719770 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Субвенція обласному бюджету для 
співфінансування  НУШ 

2021 42360,00 

3710160 

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

Придбання комп’ютерної та іншої техніки 2021 60000,00 

 УСЬОГО X X 21044848 

 

 

 

Начальник Управління фінансів                                           Леся КАЛИНЮК



Додаток 6 до рішення сільської ради 

від 08 липня  2021 №517-8/2021 

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

 
 Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

09538000000 
        (код бюджету) 
       

(грн.) 

Код 
Програмно

ї 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету 

Код 

Типов
ої 

програ
мної 

класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
місцев

ого 
бюдже

ту 

Код 
Функц
іональ

ної 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування місцевої/ 
регіональної програми 

Дата та 
номер 

документ
а, яким 

затвердж
ено 

місцеву 
регіональ

ну 
програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

Програма розвитку місцевого 
самоврядування в 
Пасічнянській територіальній 
громаді на2021-2025р.р. 

Рішення 
сільської 
ради від 
21.01.2021

№43-3/2020 

1 470 000 1 470 000 - - 

0112111 2111 0726 

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

санітарної) допомоги 

Програма розвитку та 
покращення первинної 
медичної допомоги в 
Пасічнянській територіальній 
громаді 

Рішення 
сільської 
ради від 
21.01.2021

№43-3/2020 

500 000 500 000 - - 

0112146 2146 0763 

Відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань 

Цільова програма "Цукровий 
діабет" 

Рішення 
сільської 
ради від 
21.01.2021

№43-3/2020 

1 223 000 1 223 000 - - 



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

Програма соціального захисту 
населення Пасічнянської 
сільської територіальної 
громади на 2021-2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

1 500 000 1 500 000 - - 

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

Комплексна соціальна 
програма «Домашня опіка» на 
2021 рік 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

300 000 300 000 - - 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Програма благоустрою 
населених пунктів 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 
2021-2025р.р. 

Рішення 
сільської 
ради від 
21.01.2021

№43-3/2020 

7 174 800 5 546 200 1 628 600 1 628 600 

0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
територій 

Програма соціально-

економічного та культурного 
розвитку Пасічнянської 
сільської територіальної 
громади  на 2021 рік 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№52-4/2021 

28 213 000 13 932 100 14 280 900 14 280 900 

0117442 7442 0456 

Утримання та розвиток інших 
об`єктів транспортної 
інфраструктури 

Програма реконструкції, 
ремонту та утримання вулиць 
і доріг населених пунктів 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 
2021-2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

2 900 000 2 900 000 - - 

0614060 4060 0828 

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

Програма соціально-

економічного та культурного 
розвитку Пасічнянської 
сільської територіальної 
громади  на 2021 рік 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№52-4/2021 

760 000 650 000 110 000 - 

0615011 5011 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 

Програми розвитку фізичної 
культури, молодіжної 
політики та спорту на 2021-

2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

410 000 410 000 - - 

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма забезпечення 
пожежної та техногенної 
безпеки в Пасічнянській 
сільській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

20 000,00 20 000,00 - - 



3719800 9800 180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма профілактики 
злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян на території 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 
2021-2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

20000,00 20 000,00 - - 

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма інформаційно-

аналітичної роботи в 
інтересах органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування з протидії 
проявам терористичного 
характеру та організованої 
злочинності, кібербезпека на 
території Пасічнянської ТГ на 
2021-2025 р 

Рішення 
сільської 
ради  від 
12.03.2021р
№53-4/2021 

20 000,00 20 000,00 - - 

0110180 0180 0180 
Інша діяльність у сфері 
державного управління 

Програма «Духовне життя» 

Рішення 
сільської 
ради  від 
08.07.2021р
№516-8/ 

2021 

500 000,00 251 000,00 249000 24900 

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма вдосконалення 
казначейського 
обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади за 
доходами та видатками  на 
2021-2025 роки 

Рішення 
сільської 
ради  від 
08.07.2021р
№516-8/ 

2021 

20000,0 20000,0 
  

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма підтримки 
діяльності Надвірнянського 
міськрайонного сектору філії 
Державної установи «Центр 
пробації» в Івано-

Франківській області з метою 
покращення профілактики 
рецидивної злочинності та 

Рішення 
сільської 
ради  від 
08.07.2021р
№516-8/ 

2021 

10000,00 10000,00 
  



правопорушень на території 
населених пунктів 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 
період 2021-2025 роки 

X X X УСЬОГО X X 45220800,00 28992300 16 268500,00 16158500,00 

 

 
              Начальник Управління фінансів                                                                                                                Леся КАЛИНЮК 


