
 

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова двадцять сьома сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 липня 2019 року 

селище Верховина 

                                                                                                                                                                       

Про внесення змін до 

районного бюджету 

на  2019  рік 

 

 Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №365-р «Деякі питання 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», рішенням районної ради від 22.12.2018 року «Про районний 

бюджет на 2019 рік», рекомендаціями постійної  комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і податків  від 26.06.2019 року № 118, від 

02.07.2019 року № 119,  районна рада  

   

       вирішила: 

 

1. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів - відділу освіти райдержадміністрації 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 3110 у сумі 56100 гривень. 

2. Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів - фінансового управління райдержадміністрації у сумі 

56100 гривень за КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 для спрямування 

міжбюджетних трансфертів обласному бюджету на співфінансування для 

закупівлі меблів та музичних інструментів, комп’ютерного обладнання і 

мультимедійного контенту на забезпечення  якісної, сучасної та  доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа».  

Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 

районною та обласною радами. 

 



  3. Внести зміни до рішення районної ради від 22.05.2019 року «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» виклавши  пункт 3 в 

наступній редакції:   

  - збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 

385800 гривень спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – відділу освіти райдержадміністрації  за КПКВМБ  0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»  за загальним фондом 

(видатки споживання) КЕКВ 2250 - 24700 гривень та спеціальним фондом 

(видатки розвитку) – 361100 гривень. 

        4. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду 

головного розпорядника коштів районного бюджету – управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації зменшивши кошторисні 

призначення, за КПКВК 0813047 (державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям) за КЕКВ 2730 - 933000 гривень, КЕКВ 2240 - 3640 

гривень, та відповідно збільшивши їх за КПКВК 0813082 (державна 

соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з 

інвалідністю), за КЕКВ 2730 - 688000 гривень, за КПКВК 0813084 (тимчасова 

державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсію) за КЕКВ 2730 - 219000 

гривень, КЕКВ 2240 - 1240 гривень, за КПКВК 0813087  (допомога на дітей,  

які виховуються у багатодітних сім’ях) КЕКВ 2240 - 2400 гривень, за КПКВК 

0813086 (допомога на дітей,яким не встановлено інвалідність) за КЕКВ 2730 

- 26000 гривень. 

         5. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41050100 «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), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами та вивезення рідких нечистот, 

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що 

надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами» у 

сумі 407000 гривень та відповідно видаткову частину головного 

розпорядника коштів районного бюджету – управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації за КПКВК 0813011 КЕКВ 2730 - 2086,93 

гривень, за КПКВК 0813012 КЕКВ 2730 - 404913,07 гривень. 

6. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом 

доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 5600 

гривень, врахувавши міжбюджетні трансферти з: 



-  Верховинського селищного бюджету у сумі 3500 гривень, 

спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів районного бюджету - 

відділу освіти райдержадміністрації за КПКВК  0611020 «Надання загальної 

середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-

дитячим садком,  інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 2210 для придбання матеріалів для 

ремонту Синицької  ЗОШ І ступеня; 

- Бистрецького сільського бюджету у сумі 2100 гривень спрямувавши 

їх  головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній 

державній адміністрації за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» для «Верховинського центру первинної медико-санітарної 

допомоги» за КЕКВ 2610 на оплату за використані енергоносії для ФАПів сіл 

Бистрень та Дземброня. 

Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 

районною та сільськими радами. 

         7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 1779000 гривень та відповідно 

збільшити планові призначення головних розпорядників бюджетних коштів: 

          -  відділу освіти райдержадміністрації на суму 148000 гривень за 

КПКВК  0617363 КЕКВ  3122  на будівництво дитячого  садка  на  40 місць  в   

с. Верхній Ясенів (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації), 

передавши зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) 

районного бюджету;  

- фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

1631000 гривень за КПКВК 3719510 КЕКВ 3220 для подальшого 

спрямування субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційних 

проектів:        

  - Верховинському селищному бюджету – 42000 гривень на капітальний 

ремонт нежитлового приміщення стадіону «Черемош» по вул. Грушевського, 

3а в смт.Верховина;            

        -  Замагірському сільському бюджету – 313000 гривень, з них: на 

придбання комп’ютерної техніки для сільської ради – 13000 гривень та на 

нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території 

Замагірської ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Замагора – 300000 гривень; 

-  Голівському сільському бюджету – 21000 гривень на придбання 

котла для Голівської ЗОШ І-ІІ ступенів;  

- Красноїльському сільському бюджету – 20000 гривень на 

облаштування санвузла в адмінприміщенні сільської ради;  

-  Кривопільській сільській раді – 1000000 гривень на будівництво 

спортивного залу для Кривопільської ЗОШ І-ІІІступенів;         

          - Пробійнівському сільському бюджету – 147000 гривень на 

капітальний ремонт ІІ поверху ДНЗ «Святого Миколая»в селі Пробійнівка; 



-   Перехресненському сільському бюджету – 21000 гривень на витрати, 

пов’язані з придбанням запасних частин для автомобіля ВАЗ 21-21«Нива», 

що знаходиться на балансі сільської ради; 

-  Ільцівському сільському бюджету – 42000 гривень на капітальний 

ремонт огорожі стадіону в с.Ільці; 

-  Стебнівському сільському бюджету – 25000 гривень на огородження 

території церкви та кладовища в с. Стебні. 

        8. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів – фінансового управління райдержадміністрації на суму 75000 

гривень  за  КПКВК  3718700  «Резервний фонд»,  спрямувавши їх головному  

 

розпоряднику бюджетних коштів - управлінню соціального захисту 

населення райдержадміністрації на реалізацію заходів Районної програми 

соціального захисту населення Верховинського району в частині виділення 

одноразових грошових допомог на ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій особам, чиї житлові та/або господарські будівлі пошкоджені 

(знищені) внаслідок надзвичайної ситуації (повені, зсуву, пожежі та інші) за 

КПКВК 0813242 КЕКВ 2730. 

         9. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  на 

01.01.2019 року по спеціальному фонду районного бюджету  в сумі 8969 

гривень головному розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню 

соціального захисту населення райдержадміністрації на реалізацію заходів 

Районної програми соціального захисту населення Верховинського району за 

КПКВК 0813242 для співфінансування придбання житла для жительки 

с.Криворівня Шкребляк Н.І..  

          10. Внести зміни до додатку «Перелік об'єктів, що фінансуються в 

межах Програми соціально-економічного розвитку сільських населених 

пунктів району на 2019 рік» рішення районної ради від 22.05.2019 року «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»: 

         10.1. Перепланувати бюджетні призначення в сумі 20000 гривень, 

передбачені на ремонт каплички біля Перехресненської ЗОШ І-ІІ ступенів,  

зменшивши їх по головному розпоряднику коштів районного бюджету – 

фінансовому управлінню райдержадміністрації за КПКВК 3719770 та 

відповідно збільшивши по головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – відділу освіти райдержадміністрації за КПКВК 0611020.  

        10.2.  Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації, 

зменшивши бюджетні призначення на суму 5000 гривень за КПКВК 0611010, 

передбачені по спеціальному фонду районного бюджету на придбання 

пральної машини для Красницького ДНЗ «Смерічка» та відповідно 

збільшивши їх за КПКВК 0611020 по загальному фонду районного бюджету 

на придбання кухонного інвентаря для Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

11. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету за спеціальним фондом (бюджет розвитку) - відділу 

освіти райдержадміністрації в сумі 30000 гривень за КПКВК 0611020 



«Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,  інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3110 

передбачених на співфінансування мікропроекту Посольства Німеччини в 

Україні «Придбання сучасного обладнання для кабінету історії, іноземної 

мови, української мови та інформатики в Красницьку ЗОШ І–ІІ ступенів» та 

відповідно збільшити кошторисні призначення головного розпорядника 

коштів районного бюджету по загальному фонду – районної державної 

адміністрації в сумі 30 000 гривень на реалізацію заходів Районної програми 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на 2019 рік» за 

КПКВК 0213242, КЕКВ 2730. 

 

 

 12. 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.       

         13. 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 

Позачергова двадцять сьома сесія 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 05 липня 2019 року 

селище Верховина 

Про передачу 10 ліжко-місць 

цілодобового стаціонару КНП 

«Яблуницька АЗПСМ» 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», статей 89, 103-4 і прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, розглянувши лист КНП 

«Яблуницька АЗПСМ» № 17 від 08 квітня 2019 року, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків та постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, районна рада 

вирішила: 

1. Передати 10 ліжко-місць цілодобового стаціонару терапевтичного 

профілю з КНП Яблуницька АЗПСМ, що знаходиться за адресою: село 

Яблуниця, присілок Рівня Верховинській центральній районній лікарні в 

термін до 31.12.2019 року з повідомленням працівників про їх  скорочення з 

31.12.2019 року у відповідності до чинного законодавства. У випадку зміни 

законодавства в частині продовження після 1 січня 2020 року фінансування 

Верховинської центральної районної лікарні з коштів медичної субвенції, 

скорочення працівників поста в селі Яблуниця на базі КНП «Яблуницька 

АЗПСМ» не проводити. 

2. Головному лікарю Верховинської центральної районної лікарні 

М.Ілюку та головному лікарю КНП «Яблуницька АЗПСМ» Т.Григоряку 

забезпечити передачу штату цілодобового стаціонару відповідно до вимог 

чинного законодавства, а майно в тимчасове користування Верховинській 

ЦРЛ до 31.12.2019 року. 

3. Головному лікарю Верховинської центральної районної лікарні 

(М.Ілюк) внести зміни до ліжкового фонду терапевтичного відділення 

Верховинської центральної районної лікарні в частині його збільшення на 10 

ліжко-місць з тимчасовим розташуванням додаткового поста в селі Яблуниця 

на базі КНП «Яблуницька АЗПСМ» до 31.12.2019 року. 

   



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

пенсійного забезпечення та заступника голови районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 
 


