
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1122-17/2022 

с. Пнів 

 

Про внесення змін до рішення 
сільської ради від 17.12.2021 №973-

13/2021 «Про бюджет Пасічнянської 
сільської територіальної громади  
на 2022 рік» 

 

 

Відповідно до статей 14, 76, 77,78  Бюджетного кодексу України, статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, 
фінансів, податків, інвестицій, соціального розвитку та регуляторної політики, 
сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» при 
цьому внести зміни в додаток  2 та 3, а додаток 5, 6 затвердити в новій редакції. 

 

2. Зменшити план видатків  по спеціальному фонду КПКВКМБ0117370 

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  

реконструкція інших об'єктів (Реконструкція дитячого садка з будівництвом 
корпусу на 60 дітей по вул. Січових Стрільців в с. Пнів Надвірнянського району 
Івано-Франківської області), КЕКВ 3142 реконструкція інших об'єктів на суму 

1762000 грн.  при цьому зменшити план залучення коштів загального фонду до 
спеціального на суму 1562000 грн. та за рахунок цих коштів збільшити видатки 
по: 

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 – 100000 грн. 
КЕКВ 2240  оплата інших послуг - 100000 грн. (оплата за висвітлювання 

діяльності громади на ТРК Надвірна – 50000 грн., встановлення та 



адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (СЕД «Діловод»)– 

50000 грн.)  
КПКВКМБ 0116030 організація благоустрою населених пунктів 

КЕКВ 3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) – КП «Лісовик» для придбання автогрейдер – 200000грн. 

КПКВКМБ 0117442 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря 

(придбання матеріалів для ремонту дороги господарським способом)–
500000 грн. 

КПКВКМБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти: 

КЕКВ2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря – 200000грн. 
КЕКВ2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 

(придбання дров та брикетів ) – 570000 грн.   
КЕКВ2240  оплата інших послуг (оплата навчальної програми НУШ «Світ 

чекає крилатих») – 42000грн. 
КПКВКМБ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів: 
КЕКВ2240  оплата інших послуг (поточний ремонт водопостачання 

Пнівського будинку культури) – 35 000 грн. 
КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти: 
КЕКВ2240  оплата інших послуг (поточний ремонт водопостачання 

Пнівського ДНЗ «Дюймовочка») – 15 000грн. 
 

3. Зменшити план видатків  по загальному фонду КПКВКМБ 0117442 

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури КЕКВ 
2240 – оплата інших послуг (на утримання вулично- шляхової мережі)  на суму 
500 000 грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки по КПКВКМБ 3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів (обласному бюджету для ДП «ДОРОГИ 
ПРИКАРПАТТЯ» на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування, місцевого (районного) значення Надвірна – Пасічна)  

на суму 500000грн. 
 

4. Враховуючи лист Надвірнянського районного відділу поліції 
№3740/108/50/01-2022 від 15.06.22р. змінити цільове призначення коштів 
виділених  рішенням виконавчого комітету  № 184 від 06 травня 2022 року  по 
КПКВКМБ 0379800 – субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів КЕКВ 2620 
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (поліції на 
паливо) – 60 000 грн. на придбання запчастин для ремонту службових 
автомобілів Надвірнянського РВ ГУНП. 

 

 5. Зменшити план видатків  по спеціальному фонду КПКВКМБ 0117324 

Будівництво установ та закладів культури КЕКВ 3122 - капітальне будівництво 



інших об’єктів (на реконструкцію клубу під адмінприміщення сільської ради, 
Центру надання адміністративних послуг та будинку культури по вул. 
С.Галечко в с. Пасічна Надвірнянського району (в тому числі виготовлення 
ПКД та комплексної експертизи проекту) – 4700000грн., при цьому зменшити 
план залучення коштів загального фонду до спеціального на суму 1500000грн. 
та за рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

КПКВКМБ 0116030 організація благоустрою населених пунктів: 

КЕКВ 2610 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) – КП «Лісовик» – 1000000грн. (в тому числі на придбання палива, 

придбання запчастини до автогрейдера (мульчера). 

КПКВКМБ 0118130  забезпечення діяльності місцевої та добровільної 
пожежної охорони 

КЕКВ 2610 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) –500000грн. — (КП «Лісовик» (в тому числі на придбання палива, 
виплату заробітної плати  працівникам добровільної пожежної команди)). 

КПКВКМБ 0118240  заходи та роботи з територіальної оборони: 
КЕКВ 3110 придбання предметів і обладнання довгострокового 

користування (автогрейдер) – 3 200 000 грн. 
 

6. Внести в мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 
Пасічнянської сільської ради  - Службу в справах дітей Пасічнянської сільської 
ради за КПКВКМБ 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.  

 

7. Зменшити план видатків  по спеціальному фонду КПКВКМБ 3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету КЕКВ3220 капітальні трансферти органам 
державної влади (Субвенція обласному бюджету для співфінансування 
капітального ремонту автомобільної дороги Битків  -Білозорина  км 3+030-

8+200 Надвірнянського району Івано-Франківської області), (при цьому 
зменшити план залучення коштів загального фонду до спеціального) на суму 
500 000грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

Служба в справах дітей Пасічнянської сільської ради 

КПКВКМБ 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 

КЕКВ 2111- заробітна плата – 400000грн. 
КЕКВ 2120 – нарахування на заробітну плату -89000грн. 
КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, інвентаря - 5000грн. 
КЕКВ 2240  оплата інших послуг – 5000грн. 
КЕКВ 2250 оплата відрядження – 1000грн. 
 

8. Зменшити план видатків  по спеціальному фонду КПКВКМБ 0117321 

Будівництво освітніх установ та закладів – КЕКВ 3142 реконструкція інших 
об'єктів (добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків 
Надвірнянського району Івано-Франківської області) (при цьому зменшити 



план залучення коштів загального фонду до спеціального) на суму 1141 000грн. 
за рахунок цих коштів збільшити видатки по: 

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

КЕКВ 2111- заробітна плата – 300000грн. 
КЕКВ 2120 – нарахування на заробітну плату -66000грн. 

КПКВКМБ 0614030 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів КЕКВ2210 придбання 
предметів, матеріалів, інвентаря – 100000грн. 

КПКВКМБ 0611010 Надання дошкільної освіти: 
КЕКВ2240  оплата інших послуг (Облаштування споруд цивільного захисту 
(сховища) в ЗДО «Лісова казка») – 600 000грн. 

КПКВКМБ0113242-інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення КЕКВ2730 - інші виплати населенню -75 000 грн. 
(допомога на лікування Садруку Роману Олексійовичу 50000 грн., Духович 
Олександрі Миколаївні -25000грн. )  

 

9.Зменшити план видатків  по спеціальному фонду КПКВКМБ 0116030 

КЕКВ 3132 капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт моста по 
вулиці Промисловій в с-щі Битків) (при цьому зменшити план залучення 
коштів загального фонду до спеціального)  на суму 299000грн. за рахунок цих 
коштів збільшити видатки по  КПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого 
бюджету КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів (обласному бюджету (ДП ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ) на 
експлуатаційне утримання мосту по вул.Промислова в смт.Битків на 
автомобільній дорозі С090906 Битків-Білозорина) на суму 299000грн.. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак).  
 

 

 

Сільський голова                                                                            Андрій ГУНДА 



Додаток 2 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1122-17/2022  

«Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»» 

Фінансування 

бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 
09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                     грн. 

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

X Загальне фінансування 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

X Загальне фінансування 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 5 002 000,00 -5 002 000,00 -5 002 000,00 

 

 

              Начальник Управління фінансів                                                                           Леся КАЛИНЮК 



Додаток 3 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1122-17/2022  

«Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»» 

 

Зміни до показників видатків бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

09538000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (грн.) 

Код 
Програмно

ї 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитува

ння 
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 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
усього 

видатки 
споживанн

я 

з них 

видатки 
розвитку 

усього 

у тому числі 
бюджет 

розвитку 

вида
тки 

спож
иван
ня 

з них 

видатки 
розвитку оплата 

праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

оп
ла
та 
пр
аці 

комун
альні 

послуг
и та 

енерго
носії 

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

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 

1 775 000 775 000 0 0 1000000 -4 502 000 -4 502 000 0 0 0 -4 502 000 -2727000 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 
інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районної 
ради, районної у місті 

200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 



ради (у разі її створення), 
міської, селищної, 
сільської рад 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення 

75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

1 000 000 0 0 0 1000000 -99 000 -99 000 0 0 0 -99 000 901 000 

0117321 7321 0443 
Будівництво освітніх 
установ та закладів 

0 0 0 0 0 -1 141 000 -1 141 000 0 0 0 -1 141 000 -1141000 

0117324 7324 0443 
Будівництво-1 установ та 
закладів культури 

0 0 0 0 0 -4 700 000 -4 700 000 0 0 0 -4 700 000 -4700000 

0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів 
щодо соціально-

економічного розвитку 
територій 

0 0 0 0 0 -1 762 000 -1 762 000 0 0 0 -1 762 000 -1762000 

0117442 7442 0456 

Утримання та розвиток 
інших об`єктів 
транспортної 
інфраструктури 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0118130 8130 0320 

Забезпечення діяльності 
місцевої та добровільної 
пожежної охорони 

500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

0118240 8240 0380 
Заходи та роботи з 
територіальної оборони 

0 0 0 0 0 3 200 000 3 200 000 0 0 0 3 200 000 3200 000 

0600000     
Орган з питань освіти і 
науки 

1 928 000 1 928000 300 000 570000 0 0 0 0 0 0 0 1928 000 

0610000     
Орган з питань освіти і 
науки 

1 928 000 1 928000 300 000 570000 0 0 0 0 0 0 0 1928 000 

0610160 0160 0111 

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

366 000 366 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 366 000 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 
освіти 

615 000 615 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 000 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 
середньої освіти 
закладами загальної 
середньої освіти 

812 000 812 000 0 570000 0 0 0 0 0 0 0 812 000 



0614030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 
бібліотек 

100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 

0614060 4060 0828 

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

35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 

0900000     

Служба у справах дітей 
Пасічнянської сільської 
ради 

500 000 500 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

0910000     

Служба у справах дітей 
Пасічнянської сільської 
ради 

500 000 500 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

0910160 0160 0111 

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

500 000 500 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

3700000     Орган з питань фінансів 799 000 799 000 0 0 0 -500 000 -500 000 0 0 0 -500 000 299 000 

3710000     Орган з питань фінансів 799 000 799 000 0 0 0 -500 000 -500 000 0 0 0 -500 000 299 000 

3719770 9770 0180 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

799 000 799 000 0 0 0 -500 000 -500 000 0 0 0 -500 000 299 000 

X X X УСЬОГО 5 002 000 4 002000 700 000 570000 1 000 00 -5 002 000 -5 002 000 0 0 0 -5 002 000 0 

   

 

    Начальник Управління фінансів                                                                                        Леся КАЛИНЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1122-17/2022  

«Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»» 
 

 

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік 

09538000000 

(код бюджету) 
 

  

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів (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  29 722 300,00 

99000000000 Державний бюджет 29 722 300,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  80 586 100,00 

99000000000 Державний бюджет 80 586 100,00 

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 
1 585 300,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1 585 300,00 

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 
1 030 800,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1 030 800,00 

41051200 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
332800,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 332800,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 112400,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 112400,00 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

41020100 Базова дотація  - 

99000000000 Державний бюджет - 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  - 

99000000000 Державний бюджет - 



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 
- 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області - 

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 650 000,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 650 000,00 

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 500000,00 

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 500000,00 

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  114 519 700,00 

X загальний фонд  113 369 700,00 

X спеціальний фонд  1 150 000,00 

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 8 083 000,00 

09309200000 9770 
Районний бюджет Надвірнянського району (проведення заходів формування підрозділу та штабу 

району територіальної оборони на 2022рік) 144 000,00 

09552000000 9770 Бюджет Надвірнянської міської територіальної громади 5 470 000,00 

  

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

3 000 000,00 

  

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

2 000 000,00 

  

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на утримання та зміцнення 
матеріально-технічної бази КУ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

50 000,00 

  

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади  на відшкодування витрат за навчання 
та проживання дітей з населених пунктів Пасічнянської територіальної громади у Надвірнянській 300 000,00 



гімназії №1 

  

Субвенція бюджету Надвірнянської територіальної громади на відшкодування витрат за навчання 
дітей з населених пунктів Пасічнянської територіальної громади у Надвірнянському МНВК 

120 000,00 

09100000000 9770 Обласний бюджет Івано-Франківської області 2199000,00 

09100000000 9770 

субвенція обласному бюджету (ДП ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ) на експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування, місцевого (районного) значення С090903, Надвірна 
- Пасічна в межах с.Пнів, Пасічнянської ТГ, та комунальної дороги по вул.. Гуменівка, с.Пнів,  

2199000,00 

99000000000 9800 Державний бюджет 270 000 

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 25000 

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 85000 

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 переіменоване на4 ДПРЗ-ГУ ДСНС України в Івано-

Франківській області 25000 

99000000000 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – ПЗ «Горгани» 100000 

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 25000 

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 



ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету - 

09309200000 9770 Районний бюджет Надвірнянського району - 

09552000000 9770 Бюджет Надвірнянської міської територіальної громади - 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1500 000,00 

09100000000 9770 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1500 000,00 

09100000000 9770 
Субвенція обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту автомобільної дороги 
Битків  -Білозорина  км 3+030-8+200 Надвірнянського району Івано-Франківської області 1500 000,00 

99000000000 
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 
65000 

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 переіменоване на4 ДПРЗ-ГУ ДСНС України в Івано-

Франківській області 

65000 

X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  9 648 000,00 

X X загальний фонд 8 083 000,00 

 

 

      Начальник Управління фінансів                                                                                                            Леся КАЛИНЮК 



Додаток 6 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1122-17/2022  

«Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-

13/2021 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної 
громади на 2022 рік»» 

 

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році 
09538000000 

       (код бюджету) 
       

Код 
Програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевог

о 
бюджету 

Код 
Типо
вої 

прогр
амної 
класи
фікац

ії 
видат
ків та 
кред
итува
ння 

місце
вого 
бюд
жету 

Код 
Функ
ціона
льної 
класи
фікац

ії 
видат
ків та 
кред
итува
ння 

бюдж
ету 

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проекту 

Загальний 
період 

реалізації 
проекту, 

(рік 
початку і 
завершен

ня) 

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
бюджету у 

2022 році,за 
рахунок 
коштів 

Пасічнянсько
ї ТГ,гривень 

Обсяг 
капітальн

их 
вкладень 
місцевого 
бюджету у 
2022 році, 
за рахунок 
субвенцій 
з інших 

бюджетів, 
гривень 

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 
бюджету 
всього, 
гривень 

1 2 3 4 5 6 9 8 
 

0100000     Пасічнянська сільська рада   30163775 400000 30563775 

0110180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері 
державного управління 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
комплексна експертиза проекту на об’єкт «Хресна дорога в с. 
Зелена» 

2022 75000 — 75000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» (сміттєвоз) 2022 3 800 000 — 3 800 000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» (автогрейдер) 2022 3200000 — 3200000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Встановлення  зупинки громадського транспорту по вул. 
Галечко, с.Пасічна 

2022 100 000 — 100 000 



0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Капітальний ремонт моста через річку Розсіч в с-щі Битків – 2022 100 000 100000 200000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Капітальний ремонт моста по вулиці Промисловій в с-щі 
Битків  2022 — — — 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Капітальний ремонт моста через річку Розсіч в с-щі Битків на 
участку Панківка  2022 299000 — 299000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Капітальний ремонт моста через річку в присілку Хрипелів 
Звір в с. Зелена (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації для капітального ремонту та 
виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації  

2022 50000 — 50000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

Укріплення схилу дороги по вулиці Михайлюка с-ща Битків 
Пасічнянської громади (в.т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації та комплексна експертиза проекту)  

2022 550 000 — 550 000 

0117321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 
та закладів 

Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. 
Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області (в 
тому числі проведення комплексної експертизи проекту) 

2022 2321217 — 2321217 

0117321 7321 0443 
Будівництво освітніх установ 
та закладів 

Реконструкція нежитлового приміщення амбулаторії в с. 
Зелена, присілок Хрипелів під дошкільний навчальний заклад 
в с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення ПКД та комплексна 
експертиза проекту) 

2022-2025 1 637783 — 1 637783 

0117324 7324 0443 
Будівництво установ та 
закладів культури 

Реконструкція клубу під адмінприміщення сільської ради, 
Центру надання адміністративних послуг та будинку культури 
по вул. С. Галечко в с. Пасічна Надвірнянського району (в 
тому числі виготовлення ПКД та комплексна експертиза 
проекту) 

2022 574000 — 574000 

0117330 7330 0443 
Будівництво інших об`єктів 
комунальної власності 

Капітальний ремонт приміщення колишньої трубної бази ПАТ 
«Укрнафта» під адмінбудинок Управління освіти, культури, 
молоді та спорту (в тому числі виготовлення ПКД та 
комплексна експертиза проекту) 

2022 100 000 — 100 000 

0117370 7370 0490 

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 

2020 7309035 — 7309035 

0117370 7370 0490 

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» 

2021-2023 
 

300000 300000 



0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій 

Капітальний ремонт стадіонів:  
с. Пнів 

с. Пасічна 

2022 

 

295000 

295000 

 

— 

 

295000 

295000 

 

0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій 

Капітальний ремонт спортивного майданчика с-щі Битків (в 
т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації та 
комплексна експертиза проекту) 

2022 50000 — 50000 

0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний 
ремонт Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради» 

2022 300000 — 300000 

0117370 7370 0490 

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
проведення комплексної експертизи проекту «Амбулаторія 
групової практики сімейної медицини по вул. Софії Галечко в 
с. Пасічна Надвірнянського району – нове будівництво» 

2022 100000 — 100000 

0117461 7461 0456 

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

Капітальний ремонт доріг.  
В т.ч.: коригування проектно-кошторисної документації та 
комплексна експертиза проекту по об'єкту: "Капітальний 
ремонт автомобільної дороги С090901 Надвірна-Бистриця на 
км. 16+622 - км. 22+500 Надвірнянського району, Івано-

Франківської області", коригування проектно-кошторисної 
документації та комплексна експертиза проекту по об'єкту 
"Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Софії 
Галечко в с. Пасічна, Пасічнянської ТГ, Надвірнянського 
району, Івано-Франківської області", виготовлення проектно-

кошторисної документації та комплексна експертиза проекту 
на об’єкт "Капітальний ремонт автомобільної дороги Зелена - 
Черник" , виготовлення проектно-кошторисної документації та 
комплексна експертиза проекту на об’єкт "Капітальний ремонт 
автомобільної дороги Зелена - Максимець" 

2022 4 299 800 — 4 299 800 

0118110 8110 0320 

Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

Капітальний ремонт даху будівлі Битківської сільської ради , 
пошкодженої під час стихії 2022 507 940  — 507 940  

0118240 8240 0380 
Заходи та роботи з 
територіальної оборони 

Придбання тепловізорів для подальшої передачі 
Надвірнянській районній військовій адміністрації 2022 1000 000  — 1000 000  

0118240 8240 0380 
Заходи та роботи з 
територіальної оборони 

Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» (автогрейдер) 2022 3200000 — 3200000 



0600000     Управління освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради    3426995 341100 3768095 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Придбання автобуса для Зеленського ліцею   2022 2 288 400 — 2  288 400 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Закупівля обладнання для харчоблоків навчальних закладів   2022 100000 — 100000 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Капітальний ремонт харчоблоку Зеленського ліцею 2022 256 995 — 256 995 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Капітальний ремонт підлоги в Білозоринській гімназії  2022 11600 — 11600 

0611200 1200 0990 

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

Придбання обладнання довгострокового користування  для 
інклюзивних класів, груп ( за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (у інклюзивних групах 
закладів дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти (видатки розвитку)) 

2022 — 91 100 91 100 

0614060 4060 0828 

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

Капітальний ремонт приміщеннь будинків культури  
 в с. Максимець 

с.Пнів 

с.Зелена 

2022 

 

 

100000 

100000 

50000 

 

 

50000 

100000 

100000 

 

 

150000 

200000 

150000 

0618110 8110 0320 

Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Капітальний ремонт даху Битківського ліцею, пошкодженого 
стихією 

2022 520 000  — 520 000  

3700000 
  

Управління фінансів Пасічнянської сільської ради 
 

1565 000 
 

1565 000 

3719770 9770 
 

Інші субвенції з місцевого 
бюджету 

Субвенція обласному бюджету на співфінансування 
капітального ремонту автомобільної дороги Битків  -

Білозорина  км 3+030-8+200 Надвірнянського району Івано-

Франківської області 

2022 1500000 — 1500000 

3719800 9800 
 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 

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-

2022 65000 — 65000 



Франківській області переіменоване на4 ДПРЗ-ГУ ДСНС 
України в Івано-Франківській області 

X X X УСЬОГО X X 
 

35155770 

 

741100 

 

35896870 

 

 

 

            Начальник Управління фінансів                                                                                                         Леся КАЛИНЮК 

 


