
 

 

 У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 

                                              

                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

від  26 грудня  2013 року 

селище Верховина  

 

Про  внесення  змін  до  рішення  

районної ради  від  28.12.2012  року 

«Про районний бюджет на 2013 рік»  

 

Відповідно до  Бюджетного кодексу України, розпоряджень  обласної 

державної адміністрації від 04.12.2013 року №798, від 09.12.2013 року №804, 

від 23.12.2013 року №852, протоколів постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 10.12.2013 року №85, від 

24.12.2013 року №87 та з метою недопущення  заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери,  районна рада  

 

вирішила: 

 

         1. Відповідно до протоколу постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 10.12.2013 року №85 збільшити 

обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету по коду 

бюджетної класифікації 41020600 «Додаткова дотація з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 1257300  

гривень спрямувавши її на виплату заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери, зокрема головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

           - центральній районній лікарні – 216800 гривень; 

           - управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту  райдержадміністрації –  

958600 гривень; 

            - районній державній адміністрації (для РЦСССДМ) –  54900 гривень;  

            - фінансовому управлінню райдержадміністрації - 27000 гривень (КФКВ 

250313 КЕКВ - 1320) для надання додаткової дотації для виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються  з сільських бюджетів 

( Довгопільського – 12000 гривень та  Стебнівського – 15000 гривень ). 

          2. Відповідно до протоколу постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 24.12.2013 року №87 збільшити 

 



обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету по коду 

бюджетної класифікації 41020600 «Додаткова дотація з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 1836600  

гривень, спрямувавши її на виплату заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери, зокрема головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

            - управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту  райдержадміністрації –  

1670600 гривень (КФКВ 070201 КЕКВ 2111); 

            - фінансовому управлінню райдержадміністрації - 166000 гривень 

(КФКВ 250313 КЕКВ 1320) для надання додаткової дотації для виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються  з 

сільських та селищного бюджетів ( Білоберізького - 32000 грн., Буковецького – 

22000 грн., Головівського - 7000 грн., Голошинського – 1500 грн., 

Довгопільського – 16500 грн., Криворівнянського – 7000 грн., Пробійнівського 

– 18000 грн., Стебнівського - 12000 грн., Яблуницького – 15000 грн. та 

Верховинського селищного – 35000 грн.). 

 3. Для забезпечення виконання дохідної частини загального фонду 

районного бюджету  по кодах доходів внести  слідуючі зміни:  

- збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 393888 

гривень по слідуючих видах платежів : 

11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" 

- 359741 гривень;  

 22080400 „Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності” - 28300 гривень; 

24060300 ,, Інші надходження” – 5847 гривень; 

- зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 393888 

гривень по слідуючих видах платежів : 

  11010400 ,,Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата”- 58450 гривень; 

  11010500 ,, Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування”- 307045 гривень; 

11020200 „Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності" - 19134 гривні;  

22010300 ,,Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”- 4157 гривень; 

22020000 ,, Плата за утримання дітей у школах-інтернатах” – 5102 гривні. 

          4. Зменшити невикористані кошторисні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету в сумі  862600 гривень, зокрема:                                                                                 

 - управління освіти, сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 

392700 грн. ( КФКВ 070201 КЕКВ 2230 – 230000 грн., КЕКВ 2240- 30000 грн., 

КЕКВ 2282 – 4400 грн., КЕКВ 2800 - 2600 грн., КЕКВ 2273 - 17094 грн., КФКВ 

070202 КЕКВ 2240 - 400 грн., КЕКВ 2250 – 636 грн., КЕКВ 2275-35 грн., КФКВ  

 



070301 КЕКВ 2220 - 2649 грн., КЕКВ 2230 - 52500 грн., КЕКВ 2250 – 660 грн., 

КЕКВ 2272 – 6000 грн., КЕКВ 2273 - 5000 грн., КЕКВ 2275 - 90 грн., КФКВ 

070401 КЕКВ 2210 - 600 грн., КЕКВ 2250 – 750 грн., КЕКВ 2275 – 35 грн., 

КЕКВ 2280 - 1500 грн., КФКВ 070802 КЕКВ 2240 - 1500 грн., КЕКВ 2282- 3000 

грн., КФКВ 070804 КЕКВ 2240 - 660 грн., КЕКВ 2250 - 570 грн., КФКВ 070805 

КЕКВ 2275 - 2130 грн., КЕКВ 2800 - 2490 грн., КФКВ 070808 КЕКВ 2730 - 200 

грн., КФКВ 130107 КЕКВ 2210 - 12000 грн., КЕКВ 2240 – 6000 грн., КЕКВ 2250 

– 9000 грн., КФКВ 250403 КЕКВ - 201 грн.); 

     - відділу культури і мистецтв райдержадміністрації - 29445  грн. ( КФКВ 

110103 КЕКВ 2282 - 7292 грн., КФКВ 110502 КЕКВ 2210 - 1585 грн., КФКВ 

110205 КЕКВ 2240 -  348 грн., КФКВ 110202 КЕКВ 2240 - 40 грн.,  КФКВ 

110204 КЕКВ 2210 - 1300 грн., КЕКВ 2240 - 3400 грн., КЕКВ 2250 - 300 грн., 

КЕКВ 2272 - 1200 грн., КЕКВ 2273 - 890 грн., КФКВ 110201 КЕКВ 2240 - 11300 

грн., КЕКВ  2273 - 1400 грн., КЕКВ 2275 - 390 грн.); 

    - районної державної адміністрації – 133280 грн. (КФКВ 090802 КЕКВ 

2282 – 2500 грн., КФКВ 091103 КЕКВ 2282 – 2000 грн.,КФКВ 130102 КЕКВ 

2282 – 8650 грн.,  КФКВ 160903 КЕКВ 2282 – 7000 грн., КФКВ 250403 КЕКВ 

2240 – 1480 грн., КФКВ 250344 КЕКВ 2620 – 26265 грн., КФКВ 250404 КЕКВ 

2282 –4785 грн.. КФКВ 120201 КЕКВ 2610– 44000 грн., КФКВ 120100 КЕКВ 

2610- 36600 грн.); 

    - районної ради – 24000 грн. ( КФКВ 010116 КЕКВ 2272 – 7000 грн., 

КЕКВ 2273 – 9500 грн., КЕКВ 2282 – 5000 грн., КФКВ 250404 КЕКВ 2730 – 

2500 грн.); 

     - фінансового управління райдержадміністрації - 25000 грн. (КФКВ 

250380 КЕКВ 2620 – 20000 грн., КФКВ 250911 КЕКВ 4113 – 5000 грн.); 

    - центральної районної лікарні – 252375 грн. (КФКВ 080101 КЕКВ 2210 

– 20435 грн., КЕКВ 2220 – 30000 грн., КЕКВ 2240 – 8800 грн., КЕКВ 2273 – 

13275 грн.,  КЕКВ 2275 – 33100 грн.,  КЕКВ 2710 – 9000 грн., КЕКВ 2730 – 

15200 грн., КФКВ 080300  КЕКВ 2210 – 5000 грн., КЕКВ 2220 – 3505 грн., 

КЕКВ 2240 – 6900 грн., КЕКВ 2275 – 4660 грн., КФКВ 080600  КЕКВ 2210 – 

7300 грн., КЕКВ 2220 – 8500 грн., КЕКВ 2240 – 35000 грн., КЕКВ 2275 – 5700 

грн., КФКВ 081002 КЕКВ 2220 – 9300 грн., КФКВ 081003 КЕКВ 2240 – 3700 

грн., КФКВ 081006 КЕКВ 2220 – 12000 грн., КФКВ 081007 КЕКВ 2210 – 6000 

грн., КЕКВ 2220 – 8000 грн., КФКВ 081008  КЕКВ 2220 – 1200 грн., КФКВ 

081009 КЕКВ 2220 – 4200 грн., КФКВ 081010  КЕКВ 2220 - 1600 грн.); 

     - управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації – 5800 грн. (КФКВ 091204 КЕКВ 2210 – 2760 грн., КЕКВ 

2240 – 1400 грн., КЕКВ 2250 – 40 грн.,  КЕКВ 2274 – 1600 грн.).         

 5. Невикористані кошти в сумі 862600 гривень спрямувати на виплату 

заробітної плати головним розпорядникам коштів: управлінню освіти, сім»ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації  - 569980  грн., центральної районної 

лікарні  - 252375 грн., районній раді – 5000 грн., управлінню праці та 

соціального захисту населення райдержадміністрації – 5800 гривень в т.ч. для 

центру реабілітації - 1000 грн., територіального центру – 4800 грн., відділу 

культури і мистецтв райдержадміністрації - 29445  грн. для подальшого 

розподілу за кодами функціональної та економічної класифікації відповідно до 

потреби. 

               



6. З метою недопущення заборгованості  з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери збільшити обсяг дохідної частини загального 

фонду  районного бюджету по коду 110101000 «Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» в сумі   2193784 гривень, спрямувавши їх на виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери, зокрема головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 

            - центральній районній лікарні – 677430 грн., 

            - управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту  райдержадміністрації –  

1311561 грн., 

            - управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації –  94597 грн., з яких для територіального центру 

соціального обслуговування – 91983 грн., центру соціальної реабілітації дітей 

інвалідів – 2614 грн., 

            - відділу культури та мистецтв райдержадміністрації – 110196 грн.. 

 7. Зменшити планові призначення коштів по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – фінансовому управлінню райдержадміністрації на 

суму 15000 гривень (КФКВ 250380 КЕКВ 3220) та відповідно збільшити 

призначення по головному розпоряднику коштів районного бюджету – 

управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації ( КФКВ 

150101 КЕКВ 3132) для реконструкції шкільного стадіону та спортивного 

майданчика села Буковець. 

            8. Відповідно до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 29.10.2013 року №81 

зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету по 

коду 41035000 “Інші субвенції ” ( на покращення надання соціальних послуг 

найуразливішим верствам населення) на 2013 рік в сумі 50000 гривень, та 

зменшити призначення  головному розпоряднику коштів районного бюджету –  

районній державній адміністрації по КФКВ 091101 КЕКВ 2111 – 15584 грн., 

КЕКВ 2120 – 5655 грн., КЕКВ 2110 – 4013 грн., КЕКВ 2240 – 13797 грн., КЕКВ 

2800 – 1650 грн., КЕКВ 2273 – 9301 грн.. 

9. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

04.12.2013 року №798 зменшити обсяг дохідної частини загального фонду 

районного бюджету по: 

- коду 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), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот» на 2013 рік в сумі 30000 гривень та 

зменшити призначення  головному розпоряднику коштів районного бюджету – 

управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації по 

КФКВ 090201 КЕКВ 2730 – 18000 грн., КФКВ 090405 КЕКВ 2730 -12000 грн.; 

 



- коду 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» на 2013 рік в сумі 

415100 гривень та зменшити призначення  головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації по КФКВ 090202 КЕКВ 2730 – 50100 грн., КФКВ 090216 

КЕКВ 2730 -  200000 грн., КФКВ 090406 КЕКВ 2730 -  165000 гривень. 

10. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

09.12.2013 року №804 зменшити обсяг дохідної частини загального фонду 

районного бюджету по: 

- коду 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам  

дитинства та тимчасової державної допомоги дітям» на 2013 рік в сумі 1220000 

гривень та зменшити призначення  головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації по КФКВ 090302 КЕКВ 2730 – 135441 грн., КЕКВ 2240 – 

629 грн., КФКВ 090303 КЕКВ 2730  - 179213 грн., КЕКВ 2240 – 2988 грн., 

КФКВ 090305 КЕКВ 2730 – 331846 грн., КЕКВ 2240 – 1731 грн., КФКВ 090306 

КЕКВ 2730 – 187600 грн., КЕКВ 2240 – 2586 грн., КФКВ 090307 КЕКВ 2730 – 

7043 грн., КФКВ 091300 КЕКВ 2730 – 312932 грн., КЕКВ 2240 – 2029 грн., 

КФКВ 090304 КЕКВ 2730 – 55928 грн., КЕКВ 2240 – 34 грн.. 

              11. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

23.12.2013 року  №852 внести слідуючі зміни: 

            - зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41021300 «Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату  допомоги  по догляду за інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу» на 2013 рік в сумі 103458 гривень та зменшити 

призначення по головному розпоряднику коштів районного бюджету – 

управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації по 

КФКВ 090413 КЕКВ 2730 – 103458 гривень; 

- збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по  коду 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

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

інвалідам  дитинства та тимчасової державної допомоги дітям» на 2013 рік в 

сумі 14800 гривень та збільшити призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації по КФКВ 090401 КЕКВ 2730 – 13400 грн., 

КЕКВ 2240 – 20 грн., КФКВ 090304 КЕКВ 2730  - 1380 гривень. 

          12.  Зменшити кошторисні призначення центральної районної лікарні по 

КФКВ 081002 КЕКВ 2120 – 2292 грн., КФКВ 080300 КЕКВ 2111 – 8762 грн., 

КЕКВ 2120 – 22442 грн. та відповідно збільшити призначення по КФКВ 080101 

КЕКВ 2111 – 24575 грн., КЕКВ 2120 – 8921 грн.. 

           



 13. З метою недопущення заборгованості по захищених статтях видатків: 

- надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації протягом 

2013 року здійснювати розподіл обсягів додаткових дотацій, субвенцій з 

державного і обласного бюджетів та перерозподіл між кодами функціональної і 

економічної класифікації видатків за розпорядженням райдержадміністрації, 

погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів. 

14.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів 

районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо  розподілу за 

функціональною та економічними ознаками.  

          15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету і фінансів ( М.Нечай ). 

          

 

Голова районної ради                                                    Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша  сесія) 

                                              

                                                         Р І Ш Е Н Н Я 

від  26 грудня  2013 року 

селище Верховина  

 

Про дозвіл на отримання  

позик у 2014 році 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати районній державній адміністрації дозвіл отримувати у 2014 

році позики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- 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; 

- на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових 

обсягів кошика доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні 

обсягу між бюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користуванням 

цими коштами. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету і фінансів (М.Нечай).  

 

 

 

Голова районної ради                                                    Ярослав Кікінчук 

 

 

 


