
                                                             
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять третя сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  22 грудня  2018 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до  

районного бюджету на 2018 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р «Деякі питання розподілу у 

2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

рішеннями обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2018 рік», № 993-26/2018 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 16.02.2018 року № 760-20/2018 "Про розподіл 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік» (зі змінами), 

рішенням районної ради від 22.01.2018 року «Про районний бюджет на 2018 

рік», рішеннями Верховинської селищної ради від 06.12.2018 року, Зеленської 

сільської ради від 06.12.2018 року, Пробійнівської сільської ради від 

31.10.2018 року, протоколами засідання постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, фінансів та податків від 17.12.2018 року № 81, від 21.12.2018 

року № 82, рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів та податків від 14.12.2018 року № 105, від 19.12.2018 року №106, 

№107, від 20.12.2018 року № 108, протоколом президії районної ради від 

22.12.2018 року № 32,  районна рада  
 

        вирішила: 

       

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41040100 «Дотація з місцевого 

бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету» в сумі 

1421000 гривень, спрямувавши їх головним розпорядникам коштів районного 

бюджету:  

1.1. Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 637655 

гривень, з них:  

- за КПКВКВ 0611010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 – 513240 

гривень; 

 



- за КПКВКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111, 2120 у 

сумі 51100 гривень; 

- за КПКВКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 11535 гривень; 

- за КПКВКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 7840 гривень; 

- за КПКВК 1025031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

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

сумі 53940 гривень. 

1.2.  Районній державній адміністрації у сумі 165010 гривень, з них: 

- комунальному некомерційному підприємству «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» за КПКВМБ 0212112 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-

акушерськими пунктами»  КЕКВ 2610 -  100000 гривень, за КПКВМБ 0212113 

«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610- 20000 гривень;  

- за КПКВКВ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 23600 

гривень; 

 - за КПКВКВ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 21410 

гривень;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3.  Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації у 

сумі 281201 гривень, з них:  

- за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» КЕКВ 

2111, 2120 у сумі 2300 гривень; 

-  за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2111, 

2120 у сумі 127471 гривень; 

- за КПКВК 1011100 «Надання спеціалізованої освіти школами 

естетичного виховання (музичними школами)» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 68812 

гривень; 

-   за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 7538 гривень; 

- за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111, 

2120 у сумі 75080 гривень. 

1.4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації у сумі 

337134 гривень за КПКВК  3719120  «Дотація з місцевого бюджету за рахунок 

стабілізаційної дотації з державного бюджету» для спрямування Гринявському 

сільському бюджету у сумі 59428 гривень, Перехресненському сільському 

бюджету у сумі 58599 гривень, Стебнівському сільському бюджету у сумі 

115010 гривень,  Буковецькому сільському бюджету у сумі 46903 гривень, 

Замагірському сільському бюджету у сумі 36482 гривень, Голівському 

сільському бюджету у сумі 20712 на виплату заробітної плати. 



2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 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» на суму 610000 гривень та відповідно збільшити бюджетні 

призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу 

освіти районної державної адміністрації за КПКВМБ 0611020 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. 
школою – дитячим садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи,   ліцеї,   

гімназії,   колегіуми»   КЕКВ  2111 - 335000 гривень, КЕКВ 2120 – 93648 

гривень,    за  КПКВМБ  0611040  «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами інтернатами» КЕКВ 2111- 137354 гривень, КЕКВ 

2120 – 40647 гривень, за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 – 2549 гривень, КЕКВ 2120- 802 гривень.  

         3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 50000 гривень та спрямувати їх головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної 

адміністрації за КПКВК 0611020 для зміцнення матеріально-технічної бази 

дошкільного відділення Кривопільського НВК. 

         4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 618000 гривень та спрямувати їх головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 

         4.1. Районній державній адміністрації – 410000 гривень за КПКВК 

0212010, з яких: на капітальний ремонт котельні Верховинської центральної 

районної лікарні (встановлення технологічного обладнання) смт. Верховина – 

210000 гривень, на капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги та ВАІТ (облаштування санвузлів) Верховинської ЦРЛ – 

90000 гривень, на капітальний ремонт рентгенкабінету Верховинської ЦРЛ (в 

т.ч. виготовлення ПКД) – 110000 гривень. 

         4.2. Відділу освіти районної державної адміністрації – 38000 гривень, з 

них: за КПКВК 06111020 – 28000 гривень на капітальний ремонт спортивного 

залу Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та за КПКВК 0611010 – 10000 гривень на 

придбання ноутбука для Верхньоясенівського ДНЗ (дитячий садок) 

«Гуцулятко». 

         4.3 Фінансового управління районної державної адміністрації – 170000 

гривень за КПКВК 3719770 для спрямування субвенції місцевим бюджетам: 

          - Ільцівському сільському бюджету в сумі 50000 гривень на придбання 

матеріалів для музею імені Теофіла Киселівського в с. Ільці; 

- Голівському сільському бюджету в сумі 25000 гривень для зміцнення 

матеріально-технічної бази Голівського клубу; 

         - Довгопільському сільському бюджету в сумі 60000 гривень на 

придбання та встановлення енергозберігаючих вікон для Довгопільського ДНЗ 

(дитячий садок) «Струмок»; 

       - Яблуницькому сільському бюджету в сумі 35000 гривень на заміну вікон 

на енергозберігаючі в будинку культури с. Яблуниця. 



5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за КПКВКМБ 41052200 «Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в 

сумі 1000000 гривень та збільшити планові призначення головного 

розпорядника коштів районного бюджету – районної державної адміністрації 

за КПКВМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 3110 для 

забезпечення службовим автотранспортом  медичних працівників амбулаторії 

групової практики сімейної медицини присілок Біла Річка с.Голови у сумі 

500000 гривень та для забезпечення службовим автотранспортом  медичних 

працівників моно практики сімейної медицини присілок Печище  с.Верхній 

Ясенів у сумі 500000 гривень, передавши зазначені призначення до 

спеціального фонду (бюджету розвитку).  

6. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом 

доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 130000 

гривень, врахувавши міжбюджетні трансферти з Зеленського сільського  

бюджету - 100000 гривень і Пробійнівського сільського  бюджету – 30000 

гривень та відповідно збільшити обсяг видатків  головного розпорядника 

коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації 

за КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 85223 гривень, КЕКВ 2120 – 14777 гривень 

для виплати заробітної плати працівникам ЗДО с.Зелене в листопаді-грудні, 

КЕКВ 2230– 15000 гривень (харчування учнів Пробійніської та Грамітнянської  

ЗОШ І-ІІ ступенів), КЕКВ 2210 – 5000 гривень (для ремонту столови 

Грамітнянської  ЗОШ І-ІІ ступенів); за КПКВК 0611010 КЕКВ 2210 – 10000 

гривень (для ремонту столови Грамітнянського ЗДО – 5000 гривень, 

придбання інвентаря для  Пробійнівського ЗДО -5000 гривень) . 

         7. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в 

сумі 39000 гривень, передбачені як трансферти з Верховинського селищного 

бюджету та відповідно планові призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 

39000 гривень за КПКВК 0611020 КЕКВ 2230 - 20000 гривень, передбачені на 

харчування вихованців Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, КЕКВ 2210 – 19000 

гривень.  

 8. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41050300 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, особам, які мають право на пенсію, особам віку, але не набула права на 

пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 

грипи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку» у сумі 21989500 гривень та відповідно 

видаткову частину головного розпорядника коштів районного бюджету – 

управління соціального захисту населення за КПКВК 0813043 «Надання 

допомоги при народженні дитини» КЕКВ 2730 - 7430554 гривень, за КПКВК 

0813047 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям» КЕКВ 2730 



- 13448997 гривень, за КПКВК 0813044 «Надання допомоги на дітей,над якими 

встановлено опіку чи піклування» КЕКВ 2730 - 446234 гривень, за КПКВК 

0813041 «Надання допомоги  у звязку з вагітністю» КЕКВ 2730 - 40616 

гривень, за КПКВК 0813045 «Надання допомоги  одиноким матерям» КЕКВ 

2730 - 306537 гривень, за КПКВК 0813084 «Надання тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату» КЕКВ 2730 - 316562 гривень. 

9. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41050700 «Субвенція з місцевого 

бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 375448 гривень 

відповідно зменшивши планові призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів – управління праці і соціального захисту населення за 

КПКВМБ 0813230 КЕКВ 2730 в сумі 375448 гривень.               

         10. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в 

сумі 19000 гривень, передбачені як трансферти з Верховинського селищного 

бюджету та відповідно планові призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 

19000 гривень за КПКВК 0611020 КЕКВ 3110, передбачені для придбання 

плазмових телевізорів Верховинському НВК.  

        11.  Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41050200 «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 2217720,76 гривень та спрямувати їх головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – управлінню соціального захисту населення за КПКВК 

0813021 «Надання пільг на придбання твердого пічного побутового палива та 

скрапленого газу» у сумі 226100 гривень, за КПКВК 0813022 «Субсидія 

готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу» у сумі 

1991620,76 гривень. 

        12. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів – управління соціального захисту населення райдержадміністрації на 

суму 946000 гривень, з них: за КПКВК 0813047 «Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сімям» КЕКВ 2730 на суму 945900 гривень, КЕКВ 2240 на 

суму 100 гривень, та відповідно збільшити  їх по КПКВК 0813045 «Допомога 

на дітей одиноким матерям» КЕКВ 2730 на суму 760000 гривень,  по КПКВК 

0813083 «Допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу» КЕКВ 2730 на суму 180000 гривень, по КПКВК 0813085 

«Компенсаційна виплата по догляду за перестарілою особою, яка досягла 80-

ти річного віку або особою з інвалідністю І групи» КЕКВ 2730 на суму 5900 

гривень, КЕКВ 2240 на суму 100 гривень. 



         13. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів -

районної державної адміністрації  за КПКВМБ 0213242  КЕКВ 2710 на суму -

8462 гривень, за КПКВМБ 0213104  КЕКВ 2274 на суму 727 гривень, КЕКВ 

2250 на суму 216 гривень, КЕКВ 2240 на суму 7768 гривень та відповідно 

збільшити їх за КПКВМБ 0213104  КЕКВ 2111 на суму 12711 гривень, КЕКВ 

2120 на  суму 4462 гривень. 

         14. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – відділу культури і мистецтв районної державної 

адміністрації по загальному фонду на суму 35000 гривень, з них: за КПКВК 

1014060 – 15000 гривень, передбачені на заміну вікон на енергозберігаючі в 

Будинку культури с.Яблуниця, за КПКВК 1014082 – 20000 гривень, 

передбачені на видання та книгорозповсюдження історичного рукопису 

«Гуцульщина» та відповідно збільшити планові призначення головного 

розпорядника коштів районного бюджету – фінансового управління районної 

державної адміністрації на суму 35000 гривень за КПКВК 3719770 для 

подальшого спрямування субвенції Яблуницькій сільській раді для проведення 

фінансування зазначених об’єктів. 

15. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації по 

загальному фонду на суму 50000 гривень за КПКВК 0611020, передбачені на 

придбання спортивного обладнання для майданчика Черемошнянської ЗОШ І-

ІІІ ступенів, та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду районного 

бюджету за КПКВК 0611020. 

          16. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів – районної ради за КПКВКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності районної ради» та 

зменшити призначення за КЕКВ 2272 у сумі 3700 гривень та відповідно 

збільшити за КЕКВ 2120. 

           17. Внести зміни до планових призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів – відділу освіти районної державної адміністрації, а саме : 

           - зменшити  призначення за КПКВКВ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальними навчальними закладами (в. т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при  школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» в сумі 830628 гривень з КЕКВ 2210 – 568000 

гривень, КЕКВ 2220  -  10000 гривень, КЕКВ 2230 – 22862 гривень, КЕКВ 

2240 - 150000 гривень, КЕКВ 2275 - 12628 гривень, КЕКВ 2800 -10000 

гривень, та відповідно збільшити  за КЕКВ 2111 – 830628 гривень і КЕКВ 

2250 – 22862 гривень; 

          -  зменшити  призначення за КПКВКВ 0611040 «Надання  загальної 

середньої освіти загальноосвітніми  школами-інтернатами, загальноосвітніми 

санаторіями школами-інтернатами» в сумі  - 47319 гривень з КЕКВ 2210 – 

9951 гривень, КЕКВ 2220  – 3000 гривень, КЕКВ 2230 – 1650 гривень, КЕКВ 

2240 - 28264 гривень, КЕКВ 2272 – 4454 гривень, та відповідно збільшити  за 

КЕКВ 2111 - 47319 гривень. 

             18. Внести зміни до планових призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів – відділу культури і мистецтв районної державної 

адміністрації, а саме:  



            - зменшити  призначення за КПКВКВ 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» КЕКВ 2275 – 14150 гривень, за КПКВКВ 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів» КЕКВ 2240 – 4146 гривень, КЕКВ 2272 – 610 

гривень, КЕКВ 2275 – 5966 гривень за КПКВКВ 1014020 «Культурно - 

мистецькі заходи» КЕКВ 2250 – 19190 гривень та відповідно збільшити  за 

КПКВКВ 101100 «Надання спеціалізованої освіти школами естетичного 

виховання (музичними школами)» на КЕКВ 2111 - 33500 гривень і КЕКВ 

2120- 10562 гривень. 

          19.  Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів – відділу освіти районної державної адміністрації та зменшити призначення 

за КПКВМБ  1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми 

навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи-ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2111- 22819 гривень, 

за КПКВМБ  1011040 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми 

школами  - інтернатами» КЕКВ 2111- 96000 гривень,  КЕКВ 2120 – 93040 гривень 

та збільшити за КПКВМБ  1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-

освітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернат 

при школі), спеціалізовані школи-ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2120 - 211859 

гривень. 

20. Внести зміни до планових призначень головного розпорядника 

коштів - районної державної адміністрації  зменшивши призначення за 

КПКВМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»,  КЕКВ 2282 в сумі 116124 гривень (оплата енергоносіїв) та 

спрямувати   їх  комунальному    некомерційному  підприємству   «Яблуницька  

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» за КПКВМБ 0212113 

«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2620 -  10000 гривень 

(оплата енергоносіїв) та головному розпоряднику коштів - відділу освіти 

районної державної адміністрації за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої 

освіти загально - освітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим 

садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи-ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 

2111, КЕКВ 2120 в сумі  106124 гривень. 

21. Збільшити обсяг дохідної частини 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 480000 гривень та 

відповідно збільшити планові призначення головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

           -  відділу освіти районної державної адміністрації на суму 148000 

гривень за КПКВК 0617363 КЕКВ 3122 на будівництво дитячого садка на 40 

місць в с.Верхній Ясенів (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації), передавши зазначені призначення до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) районного бюджету.  

- фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

332000 гривень за КПКВК 3719510 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційних проектів:        



- Верховинському селищному бюджету – 42000 гривень на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;            

- Замагірському сільському бюджету – 15000 гривень на проведення 

вуличного освітлення села; 

- Голівському сільському бюджету – 21000 гривень на придбання 

комп’ютерної техніки та оргтехніки для сільської ради; 

- Красноїльському сільському бюджету – 20000 гривень на придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування для облаштування 

кімнати для 3-ї групи дітей в ДНЗ «Дударик» в с. Красноїлля; 

- Пробійнівському сільському бюджету – 146000 гривень на придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ «Святого 

Миколая»; 

- Перехресненському сільському бюджету – 21000 гривень на придбання 

комп’ютерної техніки, оргтехніки  та офісних меблів для сільської ради; 

- Ільцівському сільському бюджету – 42000 гривень на проведення 

мережі інтернет; 

- Стебнівському сільському бюджету – 25000 гривень для облаштування 

огорожі території церкви та кладовища в с.Стебні.  

         22. 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. 

         23. 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 

(Двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   22  грудня   2018 року 

селище Верховина  

 

Про встановлення надбавок до 

посадового окладу, виплату 

допомоги, преміювання 

голови та заступника голови 

районної ради на 2019 рік 
 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 

09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів», районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради на 

2019 бюджетний рік надбавку за високі досягнення в праці у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років у 

межах видатків, затверджених на оплату праці. 

2. Преміювання голові та заступнику голови Верховинської районної ради 

виплачувати в розмірі, який встановлюється для працівників виконавчого 

апарату районної ради у межах видатків, затверджених на оплату праці у 2019 

році. 

3. Надавати голові та заступнику голови Верховинської районної ради 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу 

для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує 

його середньомісячної заробітної плати у межах видатків, затверджених на 

оплату праці у 2019 році. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять третя сесія) 
  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 22 грудня  2018 року     

селище Верховина 
 

Про депутатський запит  

М.Зеленчука, В.Зеленчука. 

 

 

 Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статей   21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит  М.Зеленчука, В.Зеленчука щодо власника та 

функціонування тимчасового об’їзного моста у с.Криворівня (пр.Усті – І)  

направити для розгляду голові районної державної адміністрації О.Лютому 

та звернутись з листом до служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 

області про можливість вирішення піднятого питання (додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 

   



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять третя сесія) 
  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 22 грудня  2018 року     

селище Верховина 
 

Про депутатський запит  

М.Нечая. 

 

 

 Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статей   21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит  М.Нечая щодо очищення згідно існуючого 

законодавства новозбудованих доріг Р-62 та Р-24 в 2016-2018 роках 

звернутись з листом до служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 

області про можливість вирішення піднятого питання (додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                                                                                                                                                        

                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять третя сесія) 

               

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 грудня  2018 року 

селище Верховина 

 

Про районний бюджет  

на 2019 рік 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про 

місцеве самоврядування", Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік»,  районна рада  вирішила: 

1. Визначити на 2019 рік: 

доходи районного бюджету у сумі 383348600 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду місцевого бюджету - 380931600 гривень та доходи 

спеціального фонду місцевого бюджету - 2417000 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі
  

383298600 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 380881600 гривень та видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету - 2417000 гривень згідно з додатком 3 

до цього рішення; 

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 164000  гривень, у 

тому числі кредитів до   спеціального фонду місцевого бюджету - 164000 

гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 214000 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду - 50000гривень, спеціального 

фонду місцевого бюджету - 164000 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 

40000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду 

районного бюджету, визначених цим пунктом;   

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 200000 гривень, що 

становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

   



3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення.  

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу 

України установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, 

визначені у розписі районного бюджету як видатки споживання, можуть 

спрямовуватись з місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до 

цільового призначення субвенцій. 

Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати 

право районній державній адміністрації у міжсесійний період відповідно до 

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

з подальшим затвердженням районною радою: 

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з 

державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих 

обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших 

місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-

правових актів; 

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін 

показників міжбюджетних відносин районного бюджету з обласним та іншими 

місцевими бюджетами 

Уповноважити голову районної ради І. Шкіндюка укладати договори про           

міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами. 

 

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 7727072 гривні згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік: 

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 97 та 101Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 

статтею 69
 1
 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо районного 

бюджету; 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 

бюджету на 2019 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 

Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 

України "Про Державний бюджет України 2019рік": 



2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 

Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, а також  надходження від 

повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам та на 

розвиток малого підприємництва району.  

 7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

місцевого бюджету згідно з відповідними пунктом 1 частини 1 статті 69-1 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України,  

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

  оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

   забезпечення інвалідів технічними та іншими засовами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування; 

  заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за 

рахунок коштів резервного фонду районного бюджету; 

          9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду.  

10.  Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  

бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 



бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

           11. Надати право  фінансовому  управлінню  районної  державної    

адміністрації (В. Ватаманюк) в процесі виконання районного бюджету: 

- за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного 

бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 

межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а 

по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі 

змін, внесених до рішення; 

    - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук) при внесенні змін та доповнень 

до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї 

доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим 

затвердженням на сесії районної ради. 

 

            12. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                         

( В. Ватаманюк) після затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік провести їх 

аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в асигнуваннях 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які  

споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь - якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати його районній 

раді  до 01.04.2019 року . 



 13.  Районній державній адміністрації спільно з районною радою 

виділяти: 

- кошти з резервного фонду районного бюджету на здійснення заходів 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 

«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету», а в обсягах більше 10,0 тис. гривень – після погодження з 

постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, 

крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави; 

- кошти районної програми покращення житлових умов учасників 

бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення; 

- кошти районної програми  з питань надання одноразових грошових 

допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі. 

14. Районній державній адміністрації щоквартально подавати 

інформацію  районній раді  про виконання районного бюджету  у 2019 році  за 

доходами і видатками. 

          15. Додатки 1- 5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

  16. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 


