УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 29 вересня 2017 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету
на 2017 рік
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями
обласної ради від 15.09.2017 року №592-17/2017 «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік», від 15.09.2017 року №596-17/2017 «Про
фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних
надходжень у 2017 році до обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища», від 15.09.2017 року №595-17/2017 «Про
фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних
надходжень у 2017 році до обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища», рішенням районної ради від 22.12.2016 року «Про
«Про районний бюджет на 2017 рік», рішеннями постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків від 21.08.2017 року № 57, від
07.09.2017 року № 58, від 14.09.2017 року № 59, від 20.07.2017 року № 60,
від 27.09.2017 протокол № 61, від 29.09.2017 протокол № 62, протоколом
засідання президії районної ради від 29.09.2017 року, районна рада
вирішила:
1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 8 місяців
2017 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 1051700 гривень за кодом бюджетної класифікації
11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати».

2. Спрямувати обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної
частини загального фонду районного бюджету головним розпорядникам
коштів районного бюджету в сумі 1051700 гривень:
2.1 Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 368150
гривень, з них:
- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 3110 у сумі 262000
гривень (з них: 179000 гривень на придбання підручників, 36000 гривень на
придбання обладнання для системи опалення Яблуницького НВК, 22000
гривень на придбання обладнання для системи опалення Красноїльської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 25000 гривень на придбання обладнання для
Верховинського НВК), за КЕКВ 3122 у сумі 40000 гривень для виготовлення
проектно-кошторисної документації по облаштуванню спортивного
майданчика Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів, передавши зазначені
призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету;
- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 2210 у сумі 14400
гривень (з них: 2500 гривень на придбання трансформатора та 11900 гривень
на придбання меблів для Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів), за КЕКВ 2240 у
сумі 20000 гривень для проведення робіт по встановленню опалювального
котла у Красницькій ЗОШ І-ІІ ступенів;
- за КПКВКВ 1011090 «Позашкільна робота з дітьми» КЕКВ 2111, 2120
у сумі 15500 гривень;
- за КПКВКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського
обліку» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 4400 гривень;
- за КПКВКВ 1011200 «Здійснення централізованого господарського
обслуговування» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 11850 гривень.
2.2 Районній державній адміністрації у сумі 117398 гривень, з них:
- за КПКВКВ 0323131 «Центри соціальних служб для сім`ї,
дітей
та молоді» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 21160 гривень;
- за КПКВКВ 0323104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування» КЕКВ 2111,
2120 у сумі 96238 гривень;
2.3 Відділу культури райдержадміністрації у сумі 268900 гривень, з
них:
- за КПКВК 2414060 «Бібліотеки» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 89500
гривень;
- за КПКВК 2414070 «Музеї та виставки» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 2000
гривень;
- за КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 2111, 2120 у
сумі 167900 гривень;

- за КПКВК 2414200 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2111, 2120 у
сумі 9500 гривень;
2.4 Фінансовому управлінню райдержадміністрації в сумі 297252
гривень, з яких:
за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 - 150000 гривень для проведення
співфінансування наступних об’єктів:
- нове будівництво берегоукріплення на лівому березі р. Білий
Черемош в с. Стебні (біля Танасівського підйому), в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації – 50000 гривень;
- нове будівництво берегоукріплення на р. Білий Черемош в с. Стебні
(біля каплички), в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 50000 гривень;
- нове будівництво берегоукріплення на лівому березі р. Білий
Черемош в с. Стебні (біля лісництва) в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації – 50000 гривень.
за КПКВК 7616410 КЕКВ 3122 в сумі 147252 гривень на проведення
співфінансування інвестиційного проекту «Адмінбудівля фінансового
управління Верховинського району на 12 працюючих по вул. І.Франка в смт.
Верховина, Івано-Франківської області».
Передати бюджетні призначення в сумі 297252 гривень до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
3. Внести до зміни до кошторисних призначень загального фонду
головного розпорядника коштів районного бюджету – відділу освіти
райдержадміністрації за КПКВК 0121040 «Загально - освітні школиінтернати» зменшивши призначення по КЕКВ 2210 у сумі 60000 гривень,
КЕКВ 2240 – 35000 гривень, КЕКВ 2800 – 2000 гривень та збільшивши за
КЕКВ 2111 у сумі 80000 гривень, КЕКВ 2120 – 17000 гривень.
4. Зменшити кошторисні призначення по загальному фонду головного
розпорядника коштів районного бюджету – районної ради
за КПКВКВ
0118600 «Інші видатки» у сумі 40167,50 гривень передбачених для реалізації
районної програми «Духовне життя», збільшивши при цьому кошторисні
призначення головних розпорядників коштів районного бюджету:
– відділу культури райдержадміністрації за КПКВКВ 2414030
«Культурно-мистецькі заходи» КЕКВ 2210, 2250 у сумі 20167,50 гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації за КПКВКВ 1025031 «Утримання
та навчально-тренувальна-робота дитячих спортивних шкіл» КЕКВ 2210,
2250 у сумі 10000 гривень:
районної державної адміністрації
за КПКВК
0322010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КФКВ 3210 в
сумі 10000 гривень на придбання обладнання для стоматологічного кабінету
поліклінічного відділення, передавши їх до спеціального фонду бюджету
(бюджету розвитку).

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету
за кодом бюджетної класифікації 41030800 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій)» у сумі 521200 гривень та спрямувати їх
головному розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню праці і
соціального захисту населення за КПКВК 1513011 «Надання пільг ветеранам
війни, учасникам бойових дійна житлово-комунальні послуги» у сумі 119000
гривень, за КПКВК 1513012 «Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції на житловокомунальні послуги» у сумі 3800 гривень, за КПКВК 1513013 «Надання пільг
чорнобильцям на придбання твердого палива» у сумі 10000 гривень, за
КПКВК 1513014 «Надання пільг педагогам, медикам та працівникам
культури на пенсії на житлово-комунальні послуги» у сумі 7100 гривень, за
КПКВК 1513015 «Надання пільг багатодітним сім’ям» у сумі 95300 гривень,
за КПКВК 1513016 «Субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг» у сумі 286000 гривень.
6. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду
головного розпорядника коштів районного бюджету – управління праці і
соціального захисту населення зменшивши кошторисні призначення за
КПКВК 1513011(пільги ветеранам війни,учасникам бойових дій на житловокомунальні послуги),за КЕКВ 2730-129725,44 гривень,КПКВК 1513012
(пільги ветеранам військової служби,ветеранам органів внутрішніх справ),за
КЕКВ 2730-4558,17 гривень,КПКВК 1513013 (пільги чорнобильцям на
придбання твердого палива),за КЕКВ 2730-9133,20 гривень,КПКВ 1513014
(пільги педагогам на пенсії,медикам на пенсії працівникам культури на пенсії
на житлово-комунальні послуги),за КЕКВ 2730-10700,09 гривень,КПКВК
1513015 (пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги)за
КЕКВ 2730-40353,10 гривень,та відповідно збільшивши їх за КПКВК
1513016 (субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг)за КЕКВ 2730-280888,06 гривень
7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41020900 «Інші додаткові дотації» на суму 300000 гривень,
спрямувавши їх головному розпоряднику коштів – відділу освіти
райдержадміністрації за КПКВК 1011010 КЕКВ 2111 – 125000 гривень,
КЕКВ 2120- 27500 гривень, КЕКВ 2210 – 70000 гривень, КЕКВ 2220-1000
гривень, КЕКВ 2230 – 16000 гривень, КЕКВ 2240 – 34500 гривень, КЕКВ
2273 – 14000 гривень, КЕКВ 2275- 12000 гривень на утримання дитячого
садка в с. Устеріки;
8. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41033600 «Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань» на суму 100000 гривень, спрямувавши їх головному
розпоряднику коштів – районній державній адміністрації за КПКВК 0322220
«Інші заходи в галузі охорони здоров’я».
9. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на
суму 3513625 гривень, спрямувавши їх головним розпорядникам коштів
районного бюджету:
9.1 відділу освіти райдержадміністрації – 135500 гривень за КПКВК
1016310 КЕКВ 3132, з них:
- на капітальний ремонт системи водопостачання в Яблуницькому
навчально-виховному комплексі – 50000 гривень;
- на капітальний ремонт системи водопостачання в Стебнівській ЗОШ ІІІ ступенів – 50000 гривень;
- капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст.
в с.Гринява – 35500 гривень;
9.2 районній державній адміністрації – 100000 гривень за КПКВК
0313112 КЕКВ 3132 на ремонт житлового будинку дитини, позбавленої
батьківського піклування Пип’юк Л.В.;
9.3 фінансовому управлінню райдержадміністрації – 3278125 гривень за
КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 для спрямування субвенцій:
- Гринявському сільському бюджету – 30000 гривень на проведення
зовнішнього освітлення;
- Головівському сільському бюджету -14500 гривень на капітальний
ремонт (заміна вікон і дверей) в сільській бібліотеці с. Чорна Річка;
- Голошинському сільському бюджету – 2860000 гривень, з них: на
нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Білий Черемош в с.
Біла Річка (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) в
сумі 1400000 гривень та на нове будівництво берегоукріплювальних споруд
на р. Білий Черемош у с. Голошино присілок Солотвина (у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації) в сумі 1460000 гривень;
- Довгопільському сільському бюджету – 110000 гривень, з них: на
придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в сумі
100000 гривень та на капітальний ремонт огорожі території каплички «Святої
Анни» в с. Полянки – 10000 гривень;
- Красноїльському сільському бюджету – 100000 гривень на придбання
обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів;
- Яблуницькому сільському бюджету – 163625 гривень, з них: на
встановлення спортивного майданчика з антивандальним тренажерним
обладнанням – 63625 гривень та на придбання обладнання (контейнерів) для
збору побутових відходів – 100000 гривень;
10. Внести зміни до рішення районної ради від 20.07.2017 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»: у пункті 4.2 назву

природоохоронного заходу по районній державній адміністрації
«Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж в дитячому відділенні
Верховинської центральної районної лікарні» замінити на «Проведення
заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на
території дитячого відділення Верховинської центральної районної лікарні в
селищі Верховина».
11. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – районної державної адміністрації, при цьому:
11.1 зменшити планові призначення в сумі 70000 гривень, передбачені
на реалізацію заходів районних програм:
- Комплексної цільової соціальної програми надання громадянам району
соціальної підтримки за принципом "Єдиного вікна" та виїзної роботи
"Мобільного соціального офісу" за КПКВК 0318370 КЕКВ 2620 в сумі 20000
гривень;
- Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських
територій Верховинського району за КПКВК 0317330 КЕКВ 2210 в сумі
30000 гривень;
- Районної програми з енергозбереження для населення за КПКВК 0318600
КЕКВ 2210 в сумі 10000 гривень;
- Програми розвитку інвестиційної діяльності в Верховинському районі за
КПКВК 0318600 КЕКВ 2210 в сумі 10000 гривень.
11.2 збільшити планові призначення в сумі в сумі 70000 гривень на
реалізацію заходів Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів
та територіальної оборони у Верховинському районі за КПКВК 0318600
КЕКВ 2210 сумі 45000 гривень та Районної програма приписки, призову на
строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом
за КПКВК 0318600 КЕКВ 2220-10000 гривень та за КПКВК 0318600 КЕКВ
2210 на суму 15000 гривень.
12. Зменшити планові призначення головного розпорядника
бюджетних коштів – районної державної адміністрації по загальному фонду
районного бюджету за КПКВК 0318600 КЕКВ 2240 на суму 50000 гривень,
передбачені на реалізацію заходів Програми розвитку туризму в
Верховинському районі для здійснення необхідних заходів для будівництва
туристичного інформаційного центру "Чорногора" в селищі Верховина та
збільшити їх по спеціальному фонду районного бюджету за КПКВК 0316310
КЕКВ 3122, здійснивши передачу коштів в сумі 50000 гривень до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
13. Зменшити планові призначення головного розпорядника
бюджетних коштів – районної державної адміністрації по загальному фонду
районного бюджету за КПКВК 0313112 КЕКВ 2730 на суму 20000 гривень,
передбачені на реалізацію заходів «Районної цільової програми соціального
захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності
та безпритульності» та збільшити їх по спеціальному фонду районного
бюджету за КПКВК 0313112 КЕКВ 3132, здійснивши передачу коштів в сумі
20000 гривень до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного
бюджету для проведення ремонту житлового будинку дитини, позбавленої
батьківського піклування Пип’юк Л.В.
14. Врахувати в дохідній частині загального фонду районного бюджету
міжбюджетні трансферти в сумі 35000 гривень у вигляді іншої субвенції за
кодом доходів 41035000 «Інші субвенції» з Бистрецького сільського бюджету
направити на збільшення обсягу видатків головному розпоряднику коштів
районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 1011020 , КЕКВ 2230 для здійснення оплати за гаряче харчування
учнів Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів та Дзембронянської школи-родини.
15. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду
головного розпорядника коштів районного бюджету – відділу освіти , а саме:
- зменшити планові призначення в сумі 15500 гривень за КПКВК
1011090 «Позашкільна робота з дітьми» КЕКВ 2111 та відповідно збільшити
планові призначення за КПКВК 1011190 «Централізоване ведення
бухгалтерського обліку» КЕКВ 2111 в сумі 15500 гривень;
- за КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»
зменшити планові призначення по КЕКВ 2210- 3000 гривень, КЕКВ 22401477 гривень, КЕКВ 2250-1000 гривень та спрямувавши їх на КЕКВ 21114299 гривень і КЕКВ 2120 -1178 гривень;
- за КПКВК 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми
школами» зменшити планові призначення по КЕКВ 2240 в сумі 350 гривень,
та спрямувавши їх на КЕКВ 2120- 350 гривень;
- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»зменшити планові
призначення по КЕКВ 2210 в сумі 67000 гривень, та спрямувавши їх на
КЕКВ 2111- 67000 гривень;
- за КПКВК 1021040 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми закладами школою інтернатом» зменшити планові призначення по
КЕКВ 2210 в сумі 17000 гривень, КЕКВ 2220 в сумі 4000 гривень, КЕКВ
2230 в сумі 150023 гривень, КЕКВ 2250 в сумі 8977 гривень, КЕКВ 2275 в
сумі 20000 гривень та спрямувавши їх на КЕКВ 2111- 170000 гривень і КЕКВ
2120- 30000 гривень;
- зменшити планові призначення за КПКВК 1011020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми закладами (в т. ч. школоюдитячим садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми» КЕКВ 2210 – 151100 гривень та КЕКВ 2240 – 99000 гривень та

відповідно збільшити планові призначення за КЕКВ 3132 передавши
зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного
бюджету.
16. Внести зміни до рішення районної ради від 17.08.2017 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»: у пункті 4.1 назву об'єкту
по Ільцівській сільській раді «Будівництво автомобільної зупинки в с. Ільці»
замінити на «Капітальний ремонт спортивного майданчика Ільцівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів».
17.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо
розподілу за функціональною та економічними ознаками.
18. Виконавцям районних програм внести відповідні зміни до плану
заходів на їх реалізацію у відповідності до даного рішення.
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 29 вересня 2017 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Косівської
районної ради від 19.09.2017 року
№341-10/2017 «Про звернення районної
ради щодо скасування плати за підключення
до електромереж»
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Косівської районної ради від 19.09.2017 року
№341-10/2017 «Про звернення районної ради щодо скасування плати за
підключення до електромереж» (додається).
2. Надіслати дане рішення Президенту України П.Порошенку, Голові
Верховної Ради України А.Парубію, Прем’єр-міністру України В.Гройсману,
голові НКРЕКП Д.Вовку, голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу,
народному депутату України Ю.Солов’ю, Косівській районній раді.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

