
                                                                                                                                                                                                         

  

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Тринадцята позачергова сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  31 жовтня 2017 року 

селище Верховина 

 

                 

Про внесення змін до 

районного бюджету 

на  2017 рік 

 

  Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Бюджетним кодексом України,  рішенням районної ради  від 

22.12.2016 року «Про «Про районний бюджет на 2017 рік»,  рекомендаціями 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від 

20.10.2017 року № 63, від 23.10.2017 року № 64, від 30.10.2017 року № 65, 

беручи до уваги звернення бюджетних установ, щодо можливості 

нарахування заробітної плати за жовтень місяць цього року та враховуючи 

соціальну напругу трудових колективів із невиплати заробітної плати,  

районна  рада  

вирішила: 

 

   1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 2384315 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 загального фонду районного бюджету в 

сумі 2384315 гривень, головним розпорядникам бюджетних коштів: 

   2.1 Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі   1521882     

гривень, з них: 

   - за КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 

1205153 гривень; 

- за КПКВКВ 1011090 «Позашкільна робота з дітьми» КЕКВ 2111,  

2120 у сумі 176100 гривень; 

- за КПКВКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 26853 гривень; 

-  за КПКВКВ 1011200  «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 14371 гривень; 

   



- за КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 3609 

гривень; 

- за КПКВК 1025031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунально дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)» КЕКВ 2111, 2120 

у сумі 95796 гривень. 

2.2  Районній державній адміністрації у сумі 297207 гривень, з них:  

- за КПКВКВ 0323131 «Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 71512 гривень; 

- за КПКВКВ 0323104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування» КЕКВ 2111, 

2120 у сумі 225695 гривень. 

2.3 Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації у 

сумі 565226 гривень, з них:  

- за КПКВК 2414060 «Бібліотеки» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 162100 

гривень; 

- за КПКВК 2414070 «Музеї та виставки» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 5773 

гривень; 

-  за КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ  2111, 2120 у 

сумі 294272  гривень; 

-   за КПКВК 2414200 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2111, 2120 у 

сумі 17249 гривень; 

-  за КПКВК 2414100 « Дитяча школа мистецтв» КЕКВ 2111, 2120 у 

сумі 85832 гривень. 

3. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців  

2017 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 80700 гривень за кодом бюджетної класифікації 11010100 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати». 

     4. Спрямувати обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної 

частини загального фонду районного бюджету головним розпорядникам 

коштів районного бюджету в сумі 80700 гривень: 

          4.1 Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі  30700 

гривень, з них: 

-   за КПКВКВ 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210  - 15700 

гривень (для Буковецького ДНЗ у сумі 5000 гривень на придбання вхідних 

дверей, Замагірського ДНЗ – 10700 гривень на придбання дитячих меблів для 

ІІ групи дітей ДНЗ «Лісова казка»); 

-   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 10000 

гривень (на придбання  плазмового монітору для створення сучасного 

кабінету англійської мови для Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів ) передавши 

зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного 

бюджету; 

- 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 2210 у сумі 5000 



гривень на придбання запасних частин для ремонту шкільного автобуса 

Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4.2 Районній раді  в сумі 20000 гривень, за КПКВКВ 0127211 КЕКВ 

2610 «Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення»  на проведення 

ремонту студії звукозапису для прямих ефірів. 

          4.3 Фінансовому управлінню районної державної адміністрації в сумі 

30000  гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 2620  для реалізацію заходів 

Районної програми соціально-економічного розвитку сільських населених 

пунктів району для спрямування Довгопільському сільському бюджету на 

ремонт стелі в шести кімнатах Довгопільського дитячого садка.  

 5.Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41031000 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу» у сумі 211200 гривень та спрямувати їх головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – управлінню праці і соціального захисту 

населення районної державної адміністрації за КПКВК 1513021 «Надання 

пільг ветеранам війни,на придбання твердого палива та скрапленого газу» у 

сумі 22340,24 гривень, за КПКВК 1513022 «Надання пільг ветеранам 

військової служби, ветеранам внутрішніх справ, на придбання твердого 

палива та скрапленого газу» у сумі 4458,0 гривень, за КПКВК 1513026 

«Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у сумі 184401,76 

гривень. 

6. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 1700000 гривень та відповідно 

збільшити планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів -  

фінансового управління районної державної адміністрації на суму 1700000 

гривень за КПКВК 7618440 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

субвенції наступним місцевим бюджетам:  

- Довгопільському сільському бюджету – 200000 гривень для   

завершення будівництва спортивного залу в с. Довгополе; 

-  Криворівнянському сільському бюджету – 500000 гривень, з яких: на  

капітальний ремонт пришкільного інтернату Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. М. Грушевського – 250000 гривень та на капітальний ремонт 

дитячого садка «Червона шапочка» в с. Криворівня – 250000 гривень; 

- Пробійнівському сільському бюджету – 1000000 гривень на 

капітальний ремонт ДНЗ «Святого Миколая» в с. Пробійнівка. 

7. Збільшити  дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом класифікації доходів 41034200 «Медична субвенція» у сумі 450000 

гривень, спрямувавши її головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – районній державній адміністрації для центральної районної 

лікарні  за КПКВК  322010  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» по КЕКВ 2282 – 369000 гривень, за КПКВК 322120 

«Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» по КЕКВ 2282 - 37000 



гривень, за КПКВК 322150 « Первинна медико-санітарна допомога» КЕКВ 

2282 - 44000 гривень. 

           8. Внести зміни до п.6.5 рішення районної ради від 07.04.2017 року 

«Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»  змінивши головного 

розпорядника коштів - районну державну адміністрацію на  фінансове 

управління районної державної адміністрації для здійснення передачі 

міжбюджетних трансфертів обласному бюджету в сумі 33150 гривень на 

співфінансування проекту з енергозбереження для проведення капітального 

ремонту в амбулаторії загальної практики сімейної  медицини в с.Красноїлля 

у зв»язку з тим, що виконавцем даних робіт буде УКБ обласної державної 

адміністрації. 

 9. Внести зміни до рішення районної ради від 20.07.2017 року «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»   перепланувавши кошти в 

сумі 50 000 гривень, які були передбачені на поточний ремонт сходової 

клітки Красницького ДНЗ «Смерічка» на капітальний ремонт  ДНЗ 

«Смерічка» с. Красник, передавши зазначені призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

10. 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. 

11. Виконавцям районних програм внести відповідні зміни до плану 

заходів на їх реалізацію у відповідності до даного рішення. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук). 

 

 

 

Голова районної ради                                                          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Тринадцята позачергова сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 31 жовтня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до рішення 

одинадцятої сесії районної ради від 

20.07.2017 року «Про реорганізацію 

Кривопільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Верховинської районної 

ради Івано-Франківської області» 

     Відповідно до статті 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статті 22 Закону України „Про освіту”, статей 9, 11  Закону 

України „Про загальну середню освіту”, статті 12 Закону України  „Про 

дошкільну освіту”, статті 108 Цивільного кодексу України, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положення про 

дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положення про 

навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад ”, „Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 року № 306, рішення Верховинської 

районної ради від 20 липня 2017 року «Про затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності Верховинського району», враховуючи  лист 

відділу освіти районної державної адміністрації № 939/01-25/01 від 

31.10.2017 року, районна рада  

                                                           вирішила: 

1. Пункт 1 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 року 

«Про  реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» викласти в такій 

редакції: 

«Змінити тип навчального закладу з Кривопільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області 

на Кривопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Верховинської районної ради 

Івано-Франківської області». 

 



2. Пункт 4.1, рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 

року «Про  реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області» викласти 

в такій редакції: 

«В установленому законом порядку протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення письмово подати в орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про відміну рішення щодо припинення юридичної особи – 

Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області  шляхом реорганізації 

(перетворення)». 

3. Пункт 4.2 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 

року «Про  реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області» 

скасувати. 

4. Пункт 5 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 року 

«Про  реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» скасувати. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука та постійну комісію районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).  

   

 

Голова районної  ради                                                                  Іван Шкіндюк          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Тринадцята позачергова сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 31 жовтня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до рішення 

одинадцятої сесії районної ради від 

20.07.2017 року «Про реорганізацію 

Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Верховинської районної ради 

Івано-Франківської області» 

     Відповідно до статті 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статті 22 Закону України „Про освіту”, статей 9, 11  Закону 

України „Про загальну середню освіту”, статті 12 Закону України  „Про 

дошкільну освіту”, статті 108 Цивільного кодексу України, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положення про 

дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положення про 

навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад ”, „Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 року № 306, рішення Верховинської 

районної ради від 20 липня 2017 року «Про затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності Верховинського району», враховуючи  лист 

відділу освіти районної державної адміністрації № 940/01-25/01 від 

31.10.2017 року, районна рада 

                                                           вирішила: 

1. Пункт 1 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 року 

«Про  реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» викласти в такій 

редакції: 

«Змінити тип навчального закладу з Зеленської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області на 

Зеленський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Верховинської районної ради 

Івано-Франківської області». 

 



2. Пункт 4.1, рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 

року «Про  реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» викласти в такій 

редакції: 

«В установленому законом порядку протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення письмово подати в орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про відміну рішення щодо припинення юридичної особи – 

Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної 

ради Івано-Франківської області  шляхом реорганізації (перетворення)». 

3. Пункт 4.2 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 

року «Про  реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» скасувати. 

4. Пункт 5 рішення одинадцятої  сесії районної ради від 20.07.2017 року 

«Про  реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області» скасувати. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука та постійну комісію районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).  

   

 

Голова районної  ради                                                                  Іван Шкіндюк          

 


