УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 28.01.2022 № 1093-14/2022
с. Пнів
Про затвердження протоколу
постійної комісії сільської ради з
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
податків та інвестицій
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. Затвердити протокол постійної комісії сільської ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій №12 від
22.12.2021р. згідно якого:
1.1. Змінити цільове призначення коштів, а саме субвенції
бюджету Надвірнянської територіальної громади в сумі 104 000 грн.,
передбачених на відшкодування витрат по наданню дошкільної освіти дітям з
населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на відшкодування
витрат на навчання дітей з населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади у Надвірнянському МНВК. Кошти спрямувати на виплату заробітної
плати, енергоносіїв та оплату інших поточних видатків.
2.Затвердити протокол бюджетної комісії №13 від 29.12.2021р. згідно
якого:
2.1. Відповідно до додатку 4 до рішення обласної ради від 17.12.2021. №
335-11/2021зменшити план надходження субвенції з 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» в сумі 18 090грн. та зменшити

відповідно план видатків загального фонду за КПКВКМБ 0112144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет» КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти установам організаціям підприємствам на суму
18090 гривень.
2.2. Відповідно до додатку 3 до рішення обласної ради від 17.12.2021. №
335-11/2021, протоколу постiйної комісії обласної ради з питань бюджету,
фiнансiв та податкiв від 23.12.2021 року N 21-Б зменшити план надходження
субвенції з загального фонду обласного бюджету до бюджету Пасічнянської
сільської територіальної громади за кодом 41053900 «Інша субвенція місцевим
бюджетам» в сумі 52000 грн. та відповідно зменшити план видатків загального
фонду Пасічнянської сільської ради на суму – 52000,00 грн. по :
–за КПКВКМБ 0113090 Видатки на поховання учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни, КЕКВ 2240 в сумі 10 000,00 гривень;
–за КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення», КЕКВ 2730 в сумі 36 000,0 гривень, в тому числі;
–на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 27 000,00 гривень;
–додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України,
(розподіл коштів між учасниками бойових дій проводить виконавчий комітет
Пасічнянської с/р ) в сумі 9 000,00 гривень.
2.3. В зв’язку із закінченням бюджетного року, з метою збалансування
місцевого бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, зменшити план
видатків бюджету Пасічнянської ТГ на надання субвенції бюджету
Надвірнянської територіальної громади на відшкодування витрат по наданню
дошкільної освіти дітям з населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади, на відшкодування витрат за навчання дітей з населених пунктів
Пасічнянської територіальної громади у музичній та художній школах та на
відшкодування витрат за навчання та проживання дітей з населених пунктів
Пасічнянської територіальної громади у Надвірнянській гімназії №5 по
загальному фонду КПКВКМБ 03719770-Інші субвенції з місцевого бюджету
КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
на суму 1345000 грн., та відповідно зменшити планові показники надходжень
до бюджету по коду доходів 13030100 - Рентна плата за користування надрами
для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення на
суму 145000грн., 18010700 Земельний податок з фізичних осіб – 50000грн.,
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 50000грн., 13030800 Рентна
плата за користування надрами для видобування природного газу – 1100000
грн.
2.4. Відповідно до додатку 3 до протоколу постiйної комісії обласної ради
з питань бюджету, фiнансiв та податкiв від 23.12.2021 року N 24, та листа
департаменту освіти,науки та молодіжної політики облдержадміністрації від
24.12.2021 №1445/01-12/07 зменшити план надходження субвенції з загального
фонду обласного бюджету до бюджету Пасічнянської сільської територіальної
громади за кодом доходів 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на
суму 210500грн. та відповідно зменшити план видатків загального фонду 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»,
КЕКВ2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку на суму 210 500грн.
2.5. Відповідно до листа департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 24.12.2021 №1444/01-12/07 зробити зміни в
помісячному розписі доходів та видатків субвенції з загального фонду
обласного бюджету до бюджету Пасічнянської сільської територіальної
громади за кодом доходів 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова
українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
зменшити план видатків 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 90 700,00 грн. на липень та збільшити
видатки на серпень.
2.6.Здійснити перерозподіл коштів виділених по КПКВКМБ0110150
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад зменшити план видатків по КЕКВ 2240- оплата інших послуг на
суму 12 800 грн., за рахунок цих коштів збільшити видатки по КЕКВ2282
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку на суму12 800грн.
3. 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

