
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15. 11. 2021 №821-11/2021 

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; 

 

2. Врахувати в доходах і видатках бюджету територіальної громади 

наступні зміни бюджетних асигнувань: 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 

сільської ради 

2.1. Відповідно до листа  від 23.09.2021. № 07010-05-5/29206 Міністерства 

фінансів України внести наступні зміни в бюджеті Пасічнянської 

територіальної громади : 

Загальний фонд 

врахувати в доходах бюджету Пасічнянської сільської територіальної 

громади надходження субвенції до загального фонду за кодом 41032700 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 95000грн. та спрямувати по 

КПКВКМБ0611172 Виконання заходів в рамках реалізації програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам (встановлення пандусу до будівлі Пасічнянського 



ліцею) КЕКВ 3132 - капітальний ремонт  інших об’єктів на суму 95000 грн. при 

цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціального фонду. 

2.2. Зменшити план видатків загального фонду КПКВКМБ 0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти по 

КЕКВ 2240 оплата інших послуг на суму 55000грн., за рахунок цих коштів 

збільшити видатки по : 

- КПКВКМБ0611171 Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» КЕКВ 3132 - 

капітальний ремонт інших об’єктів на суму - 5000 грн. при цьому здійснити 

залучення коштів з загального до спеціального фонду (встановлення пандусу до 

будівлі Пасічнянського ліцею); 

КПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти КЕКВ 3132 - капітальний ремонт інших об’єктів  на 

суму - 50000 грн. при цьому здійснити залучення коштів з загального до 

спеціального фонду. 

2.3. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації №429 від 04.11.2021р. здійснити перерозподіл субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 

зменшити план надходження по коду доходів 41051200 на суму 1400грн.  

відповідно змінити видаткову частину по КПКВКМБ 0611200 надання освіти 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами зменшити план 

видатків по КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування на суму 4700грн. (при цьому зменшити план  залучення коштів з 

загального до спеціально фонду). 

збільшити план видатків по: 

-  КЕКВ 2111 Заробітна плата -2705 грн. 

-  КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці- 595 грн. 

2.4. Здійснити перерозподіл коштів виділених по КПКВКМБ 0611010 

Надання дошкільної освіти: 

Зменшити план видатків : 

- КЕКВ 2273 оплата електроенергії -14000грн. 

- КЕКВ 2230 продукти харчування- 190000грн. 

- КЕКВ 2250 оплата відрядних – 2000грн. 

- КЕКВ2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку -3000грн. 

за рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата – 20000 грн. 

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 6400 грн. 

- КЕКВ 2800 оплата інших послуг – 600грн. 

- КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря - 128100грн., 

- КЕКВ 2240 - оплата інших послуг на суму 53900 грн. 

по КПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту: 



зменшити план видатків по: 

КЕКВ 2240 - оплата інших послуг – 36600грн. 

та збільшити по: 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата – 30000 грн. 

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 6600 грн. 

по КПКВКМБ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів зменшити план 

видатків по КЕКВ 2240 - оплата інших послуг – 80000грн. за рахунок цих 

коштів збільшити видатки по КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, 

інвентаря- 80 000грн. 

 

Сільська рада 
2.5. Відповідно до розпорядження №369 від 29.09.2021р. Івано-

Франківської обласної державної адміністрації «Про перерозподіл обсягу 

субвенцій» зменшити план надходжень субвенції загального фонду обласного 

бюджету до бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади за кодом 

41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» на суму 42200 грн. та  відповідно зменшити видатки по 

загального фонду за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий діабет» КЕКВ 2610 - субсидії та поточні трансферти 

установам організаціям підприємствам на суму 42200 гривень. 

2.6.Зменшити план видатків по КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у 

сфері державного управління»(спортивній громадській організації «Скеля» для 

співфінансування проекту «Розвиток спорту – запорука зростання здорової і 

сильної нації ») КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам, 

установам, організаціям – 60 000грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки 

по КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління 

(спортивній громадській організації «Скеля» для співфінансування проекту 

«Розвиток спорту – запорука зростання здорової і сильної нації ») КЕКВ3210 

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) при цьому 

здійснити залучення коштів з загального до спеціально фонду на суму  

60 000грн. 

2.7.За рахунок надходження субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами  в сумі 

2000000,00грн. код доходу 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» збільшити видатки по КПКВКМБ 0117363 -  

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій КЕКВ 3122- капітальне 

будівництво інших об’єктів на будівництво клубу з приміщенням сільської 

ради на вул..Софії Галечко в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-

Франківської області ДСТУ БД 1.1-1.2013 при цьому здійснити залучення 

коштів з загального до спеціально фонду на суму 2 000 000грн. 



2.8. Внести зміни у плані видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) 

по КПКВКМБ 0117370 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій : 

зменшити план видатків по КЕКВ 3142 реконструкція інших об'єктів в 

сумі 299000грн.  виділених на реконструкцію приміщень адміністративної 

будівлі за адресою: смт. Битків. Вул. Шевченка, 344 під заклад дошкільної 

освіти (в тому числі виготовлення ПКД)  на суму 299 000грн. за рахунок цих 

коштів збільшити видатки по КЕКВ 3132 - капітальний ремонт  інших об’єктів 

на суму 299000 грн. на капітальний ремонт даху будівлі Битківської сільської 

ради. 

2.9. Зменшити план видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) по 

Пасічнянській сільській раді КПКВКМБ 0117324 – будівництво установ та 

закладів культури  КЕКВ 3122- капітальне будівництво інших об’єктів  на суму 

2 000 000 грн. за рахунок цих коштів збільшити по: 

КПКВКМБ 0117370 реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій: 

КЕКВ3142  реконструкція інших об'єктів (передбачених в бюджеті на 

реконструкцію дитячого садка з будівництвом корпусу на 60 дітей по вул. 

Січових Стрільців в с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської 

області) на суму 1000000грн. 

КЕКВ 3132 - капітальний ремонт  інших об’єктів на суму 509274грн.  на 

капітальний ремонт даху будівлі Битківської сільської ради. 

КПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування (придбання автобуса для Зеленського ліцею ) -490726грн. 

2.10.Внести зміни по КПКВКМБ0112111- первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної, зменшити план 

видатків по КЕКВ3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) при цьому зменшити план залучення коштів з загального до 

спеціально фонду на суму 151700 грн.  за рахунок цих коштів збільшити 

видатки КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) на суму 151700 грн. 

Зменшити  план видатків по: 

КПКВКМБ 0112146 - відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань – КЕКВ 2610-субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) (відшкодування витрат на інсулін)- на 

суму 35208грн., 

КПКВКМБ 0112142 – програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам, 

установам, організаціям -13861грн.  

за рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

КПКВКМБ0112111- первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної КЕКВ 2610 субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 49069грн. 



2.11. Відповідно до рішення обласної ради від 12.11.2021. № 272-10/2021 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»  врахувати в бюджеті 

Пасічнянської сільської територіальної громади надходження субвенції до  

спеціального фонду за  кодом доходів 41053900 «Інша субвенція місцевим 

бюджетам» в сумі 200000грн., та спрямувати - на придбання спортивного 

інвентаря та інших матеріалів для облаштування спортивного майданчика в 

селищі Битків КПКВКМБ 0116030 організація благоустрою населених пунктів 

КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового користування 

на суму 200 000 грн. 

2.12. Відповідно до рішення обласної ради від 12.11.2021р № 268-10/2021 

«Про внесення змін дорішення обласної ради від 23.04.2021.№ 133-6/2021 «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021. № 68-4/2021 «Про 

розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік» назву 

об`єкта “Реконструкція приміщення адміністративної будівлі селищної ради за 

адресою: вулиця Шевченка, 344 в селищі Битків з подальшим 

перепрофілюванням в заклад дошкільної освіти “дитячий садок” замінити на 

«Капітальний ремонт даху будівлі Битківської селищної ради» при цьому 

внести наступні зміни по КПКВКМБ 0117370 реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій: 

Зменшити план видатків по КЕКВ3142 реконструкція інших об'єктів на 

суму100000грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки по КЕКВ 3132 - 

капітальний ремонт  інших об’єктів на суму - 100000грн. 

  

Управління фінансів 

2.12.Зменшити план видатків по КПКВКМБ 0379800 – субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів КЕКВ3220 капітальні трансферти органам 

державної влади-55000грн. (4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській 

області) за рахунок цих коштів збільшити видатки по КПКВКМБ 0379800 – 

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів КЕКВ2620 Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів ( 4 ДПРЗ-ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області) на суму 55000грн. (при цьому зменшити план  

залучення коштів загального фонду до спеціального).  

 

2.13. За рахунок надпланових надходжень по загальному фонду в сумі 

7376000грн. (код доходів: 13030700 рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти – 2003000грн., 13030800 рентна плата за користування 

надрами для видобування природного газу – 1391000 грн., 18010500 земельний 

податок з юридичних осіб - 1574500грн., 18010600 орендна плата з юридичних 

осіб - 1307500грн., 13010200 - рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 1100000грн.) ) 

зменшити план доходів загального фонду сільського бюджету на суму 

1035000грн.: 

13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення – 800000грн.,  



18050300Єдиний податок з юридичних осіб - 235000грн.,  

Збільшити видатки на суму 6 341 000 грн.: 

Сільська рада: 

КПКВКМБ 0110150 організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад  

- КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря- 300 000грн., 

- КЕКВ 2240 - оплата інших послуг  на суму 300 000 грн., 

КПКВКМБ0113242-інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

- КЕКВ2730  - інші виплати населенню – 600 000 грн. 

- КЕКВ2240 оплата інших послуг на суму 50 000грн. (на виконання 

програми «Домашня опіка» на оплату соціальних послуг, що надають 

підприємства, установи, організації різних форм власності на підставі 

укладених договорів). 

КПКВКМБ 0116030 організація благоустрою населених пунктів 

- КЕКВ 2240 - оплата інших послуг (поточний ремонт водопостачання села 

Пасічна) на суму 180100 грн. 

- КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, 

організаціям - КП «Лісовик» - 700 000грн. (заробітна плата та запасні частини 

до техніки). 

- КЕКВ3142 реконструкція інших об'єктів – 299900грн., при цьому 

здійснити залучення коштів з загального до спеціального фонду 

КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління  

КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря (придбання подарунків 

та інформаційної і рекламної продукції про громаду) – 219000грн., 

КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування (кондиціонери для подальшої передачі церковним громадам в 

рамках програми «Духовне життя») – 300000грн. 

КПКВКМБ 0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг КЕКВ2730  - інші виплати населенню – 40000грн (в т.ч. 

надання пільг на послуг зв’язку населенню  реабілітованим та інвалідам по 

зору). 

КПКВКМБ0112111- первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

– КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) на суму 275000 грн.(виплату заробітної плати, придбання меблів, 

медикаментів, індивідуального захисту від COVID-19) 

- КЕКВ3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) при цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціально 

фонду на суму 38000 грн. (придбання телевізора і холодильника). 

КПКВКМБ 0117370 реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій КЕКВ3142 - реконструкція інших об'єктів 

на суму 100 000 грн. (добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських 



місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області) при 

цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціально фонду. 

 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 

сільської ради 

КПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування (придбання автобуса для Зеленського ліцею ) при цьому 

здійснити залучення коштів з загального до спеціально фонду -1 500 000грн. 

- КЕКВ 3132 - капітальний ремонт  інших об’єктів  на суму 750 000грн. при 

цьому здійснити залучення коштів з загального до спеціального фонду 

(капітальний ремонт системи водопостачання закладів освіти) 

КПКВКМБ 0601141 забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти: 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата – 200000 грн. 

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 44000 грн. 

- КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря (придбання 

меблів)– 50000грн. 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування при цьому здійснити залучення коштів з загального до 

спеціального фонду-  50000грн. 

КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти: 

- КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування (придбання холодильника для Пасічнянського ЗДО ) при цьому 

здійснити залучення коштів з загального до спеціального фонду -12000грн. 

КПКВКМБ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів зменшити план видатків по: 

- КЕКВ 2111 Заробітна плата – 150000 грн. 

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 33000 грн. 

 

Управління фінансів Пасічнянської сільської ради:  

КПКВКМБ 0379800 – субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

КЕКВ 2620 в сумі 150 000 гривень (ПЗ «Горгани»). 

3. Затвердити протокол бюджетної комісії №7 від 04.11.2021р. згідно якого 

внесено наступні зміни: 

Сільська рада 

-  зменшити план видатків сільської ради спеціального  фонду  КПКВКМБ 

0117370 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій КЕКВ 3122- капітальне будівництво інших об’єктів  на суму 100 000 

грн. (добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків 

Надвірнянського району Івано-Франківської області) за рахунок цих коштів 

збільшити видатки по КЕКВ3142 - реконструкція інших об'єктів на суму 

100 000 грн. (добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. 

Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області). 



- зменшити план видатків по КПКВКМБ 0110150 організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

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

рад  КЕКВ2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку на суму 102400грн. за рахунок цих коштів 

збільшити видатки по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку  на суму 102400грн. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської 

сільської ради 

Зменшити план видатків по: 

- КПКВКМБ 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек по: 

 КЕКВ 2273 – оплата електроенергії -50000грн. 

- КПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти по: 

КЕКВ 2240 - оплата інших послуг -50000грн., 

КЕКВ2730  - інші виплати населенню -80000грн., 

КЕКВ2274 - оплата природного газу -300000грн. 

За рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

КЕКВ 2230 продукти харчування – 80000грн. 

КЕКВ 2273 оплата електроенергії -150000грн. 

КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря – 50000грн. 

КЕКВ 2271 оплата теплопостачання (теплопостачання Пнівського та 

Пасічнянського ліцеїв) -  200000грн. 

- КПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту: 

зменшити план видатків по: 

КЕКВ 2240 - оплата інших послуг – 50000грн. 

та збільшити видатки по : 

КЕКВ 2250 – оплата відрядних – 50000грн.(відрядження команд та 

інструкторів у справах молоді та спорту на змагання). 

- КПКВКМБ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів зменшити план 

видатків по: 

КЕКВ 2240 - оплата інших послуг – 80000грн. 

за рахунок цих коштів збільшити видатки по : 

КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря - 80000грн. 

- КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти зменшити видатки : 

КЕКВ 2273 оплата електроенергії -44000грн. 

КЕКВ 2230 продукти харчування- 20500грн. 

за рахунок цих коштів збільшити видатки по : 

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 40000 грн. 

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 24000 грн. 

КЕКВ 2800 оплата інших послуг – 500грн. 

Відповідно до рішення Надвірнянської районної ради від 30.09.2021 р. 

№ 91-11/2021 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2020 № 



19-2/2020 «Про районний бюджет на 2021 рік»», врахувати в доходах і видатках 

бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади субвенцію  

Надвірнянського районного бюджету в сумі 60 000,0 гривень за кодом 

41053900 та спрямувати  по КПКВКМБ 0615011 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту КЕКВ 2210 

придбання предметів, матеріалів, інвентаря на суму 60000грн.(придбання 

спортивної форми – 40000грн., придбання спортивного інвентаря -20000грн.) 

Зменшити план видатків спеціальному фонду (за рахунок надходження 

субвенції Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`) по КПКВК МБ 

0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» КЕКВ 3110 

придбання предметів і обладнання довгострокового користування на суму 

227500 грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки по КПКВК МБ 

0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 3110 придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування на суму 227500 грн.   

Зменшити план видатків спеціального фонду по КПКВКМБ 0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти КЕКВ 

3110 придбання предметів і обладнання довгострокового користування (на 

співфінансування видатків з місцевого бюджету на закупівлю засобів навчання 

та обладнання (крім комп’ютерного) на суму 12000грн. за рахунок цих коштів 

збільшити видатки по спеціальному фонду  по КПКВКМБ 0611181 

«Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» КЕКВ 3110 придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування на суму 12000 грн. 

 

4. Контроль за виконанням даного 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 15.11.2021 

№821-11/2021 «Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

ДОХОДИ 

місцевого бюджету на 2021 рік 

0953800000 
     

(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 6 341 000 6 341 000 0 0 

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

3 694 000 3 694 000 0 0 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
1 100 000 1 100 000 0 0 

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 0 0 

13030000 

Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

2 594 000 2 594 000 0 0 

13030100 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

-800 000 -800 000 0 0 

13030700 
Рентна плата за користування 

надрами для видобування нафти 
2 003 000 2 003 000 0 0 

13030800 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування 

природного газу 

1 391 000 1 391 000 0 0 

18000000 

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом 

України 

2 647 000 2 647 000 0 0 

18010000 Податок на майно 2 882 000 2 882 000 0 0 

18010500 
Земельний податок з юридичних 

осіб 
1 574 500 1 574 500 0 0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 307 500 1 307 500 0 0 

18050000 Єдиний податок -235 000 -235 000 0 0 



18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -235 000 -235 000 0 0 

 

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
6 341 000 6 341 000 0 0 

40000000 Офіційні трансферти 2 311 400 2 111 400 200 000 200 000 

41000000 
Від органів державного 

управління 
2 311 400 2 111 400 200 000 200 000 

41030000 
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
2 095 000 2 095 000 0 0 

41032700 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

програми `Спроможна школа для 

кращих результатів` 

95 000 95 000 0 0 

41034500 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

2 000 000 2 000 000 0 0 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
216 400 16 400 200 000 200 000 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

-1 400 -1 400 0 0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 260 000 60 000 200 000 200 000 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

-42 200 -42 200 0 0 

X Разом доходів 8 652 400 8 452 400 200 000 200 000 

 

 

 

Начальник управління фінансів                                              Леся КАЛИНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради від 15.11.2021 №821-11/2021 «Про внесення 

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

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

 

ФІНАНСУВАННЯ 
місцевого бюджету на 2021 рік 

0953800000 
     (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 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

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

0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

X Загальне фінансування 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 Фінансування за активними операціями 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

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

0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

X Загальне фінансування 0 -5 048 500 5 048 500 5 048 500 

 
 

    Начальник управління фінансів                                                                                                                        Леся КАЛИНЮК 



Додаток 3 

до рішення сільської ради від 15.11.2021 №821-11/2021 «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про бюджет Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 2021 рік» 
 

РОЗПОДІЛ 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік 

               
(грн.) 

Код 

Програм

ної 
класифік

ації 

видатків 
та 

кредитув

ання 
місцевог

о 

бюджету 

Код 

Типової 
програмн

ої 

класифік
ації 

видатків 

та 
кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Код 

Функціон
альної 

класифік

ації 
видатків 

та 

кредитув
ання 

бюджету 

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 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому 

числі 

бюджет 
розвитку 

видат

ки 

спожи
вання 

з них 

видатки 

розвитку оплата 

праці 

комун

альні 
послуг

и та 

енерго
носії 

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 

2 713 600 2 013 600 0 0 700 000 2 355 474 2 355 574 0 0 0 2 355 474 5 069 074 

0110000 
  

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 

2 713 600 2 013 600 0 0 700 000 2 355 474 2 355 574 0 0 0 2 355 474 5 069 074 

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 

497 600 497 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 600 

0110180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 

управління 
261 400 261 400 0 0 0 360 000 360 000 0 0 0 360 000 621 400 



0112111 2111 0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 

475 769 475 769 0 0 0 -113 700 -113 700 0 0 0 -113 700 362 069 

0112142 2142 0763 
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом 
-13 861 -13 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 861 

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

діабет 

-42 200 -42 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 200 

0112146 2146 0763 
Відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 

захворювань 

-35 208 -35 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 208 

0113180 3180 1060 

Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних послуг 

40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 

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

650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
880 100 180 100 0 0 700 000 499 900 500 000 0 0 0 499 900 1 380 000 

0117324 7324 0443 
Будівництво-1 установ та закладів 

культури 
0 0 0 0 0 -2 000 000 -2 000 000 0 0 0 -2 000 000 -2 000 000 

0117363 7363 0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 

0117370 7370 0490 
Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 

територій 

0 0 0 0 0 1 609 274 1 609 274 0 0 0 1 609 274 1 609 274 

0600000 
  

Орган з питань освіти і науки 485 300 485 300 442 705 -58 000 0 2 948 026 2 948 026 0 0 0 2 948 026 3 433 326 

0610000 
  

Орган з питань освіти і науки 485 300 485 300 442 705 -58 000 0 2 948 026 2 948 026 0 0 0 2 948 026 3 433 326 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 0 60 000 -58 000 0 12 000 12 000 0 0 0 12 000 12 000 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

-5 000 -5 000 0 50 000 0 2 778 726 2 778 726 0 0 0 2 778 726 2 773 726 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 
294 000 294 000 200 000 0 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 344 000 

0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 

`Спроможна школа для кращих 

результатів` 

0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 



0611172 1172 0990 

Виконання заходів в рамках реалізації 
програми `Спроможна школа для 

кращих результатів` за рахунок 

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

0 0 0 0 0 95 000 95 000 0 0 0 95 000 95 000 

0611181 1181 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 
середньої освіти `Нова українська 

школа` 

0 0 0 0 0 -215 500 -215 500 0 0 0 -215 500 -215 500 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

0 0 0 0 0 227 500 227 500 0 0 0 227 500 227 500 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

3 300 3 300 2 705 0 0 -4 700 -4 700 0 0 0 -4 700 -1 400 

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -50 000 -50 000 0 -50 000 0 0 0 0 0 0 0 -50 000 

0614060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

183 000 183 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 183 000 

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

спорту 

60 000 60 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 

3700000 
  

Орган з питань фінансів 205 000 205 000 0 0 0 -55 000 -55 000 0 0 0 -55 000 150 000 

3710000 
  

Орган з питань фінансів 205 000 205 000 0 0 0 -55 000 -55 000 0 0 0 -55 000 150 000 

3719800 9800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

205 000 205 000 0 0 0 -55 000 -55 000 0 0 0 -55 000 150 000 

X X X УСЬОГО 3 403 900 2 703 900 442 705 -58 000 700 000 5 248 500 5 248 600 0 0 0 5 248 500 8 652 400 

 
    Начальник управління фінансів                                                                                                                        Леся КАЛИНЮК 
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