
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(шоста сесія) 
 

РІШЕННЯ  

 

від 25 березня 2021 року                        м.Надвірна 

№ 203-6/2021 

 

Про внесення змін до бюджету 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік  

 Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статтями 14, 78 Бюджетного кодексу України, міська рада 

в и р і ш и л а :  

1. Вільний залишок коштів загального фонду бюджету територіальної громади, який 

склався станом на 01.01.2021 року, в сумі 178,62 тис.грн. спрямувати головним 

розпорядникам:  

 

Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури Надвірнянської  
міської  ради: 

- 10,0 тис.грн. за загальним фондом КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»  

- 49,9 тис.грн. за загальним фондом КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток 

автомобільних  доріг за рахунок коштів місцевого бюджету» 

- 100,0 тис.грн. за спеціальним фондом КПКВКМБ 1217470 «Інша діяльність у сфері 

дорожнього господарства» на «Програму безпеки та організації дорожнього руху в 

Надвірнянській міській територіальній громаді на 2021рік» з одночасним залучення коштів 

із загального фонду до бюджету розвитку згідно додатку.  

 

Надвірнянській міській раді : 
-12,420 тис.грн. за загальним фондом КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

-1,3 тис.грн. за загальним фондом КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» Програма розвитку місцевого самоврядування Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

Фінансовому управлінню Надвірнянської  міської  ради: 

 -5,0 тис.грн. за спеціальним фондом КПКВКМБ 3719750 «Субвенція з місцевого на 

співфінансування інвестиційних проектів». Надати субвенцію районному бюджету на 

«Спортивний плавальний басейн по вул. Міцкевича, 3а, у м. Надвірній  (нове будівництво)» 

з одночасним залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку згідно додатку.  

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників:  

 



Надвірнянській міській раді : 
- зменшити 300,0 тис.грн. за загальним фондом КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

(виплати заробітної плати та компенсаційних виплат звільненим працівникам)  

- збільшити бюджетні призначення за спеціальним фондом КНП «Надвірнянська 

центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на капітальний ремонт 

електромережі з одночасним залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

згідно додатку  

- 3,120 тис.грн. збільшити бюджетні призначення за загальним фондом КПКВКМБ 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» Програма розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

- зменшити 13500,0 тис.грн. КП «Надвірнакомунсервіс» за загальним фондом КПКВКМБ 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» Програма благоустрою 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік (у зв’язку зі зміною головного 

розпорядника)  

 

Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури  Надвірнянської  
міської  ради : 

- зняти 3,120 тис. грн. по загальному фонду КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку території» з поточного ремонту 

адмінбудівлі  старостинського округу в с.Назавизів  

- зняти 25,0 тис.грн. по спеціальному фонду КПКВКМБ 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» одночасно збільшити бюджетні призначення КПКВКМБ 

1217461«Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого 

бюджету» 

- збільшити 13500,0 тис.грн. КП «Надвірнакомунсервіс» за загальним фондом 

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» Програма благоустрою 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік (у зв’язку зі зміною головного 

розпорядника)  

 

Офісу соціальних послуг: 

- зменшити 261,0 тис.грн. КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги»  

- зменшити 225,0 тис.грн. КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів 

війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»   

 

Фінансовому управлінню Надвірнянської  міської  ради: 

- надати субвенцію районному бюджету 486,0 тис.грн. по загальному фонду КПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», в тому числі:  

261,0 тис.грн. на надання соціальних гарантій фізичним особам,  які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  

225,0 тис.грн. на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.  

 

Управлінню освіти Надвірнянської  міської  ради: 

- зняти кошторисні призначення по КПКВКМБ 0611041 в сумі 15334,44471 тис.грн. 

одночасно додати на КПКВКМБ 0611061. 

 



 3. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів Управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури  Надвірнянської  міської  ради по 

коштах наданих довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на селі 

та коштах надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво, реконструкцію, 

придбання житла  та  внести в мережу як  отримувачів цих  коштів Обласний фонд 

підтримки індивідуального житлового  будівництва на селі та Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву.   

 

 4. Фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради  (Русаловська Л.М.)  внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади  за програмною та економічною ознаками. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, бюджету, майна і власності. (голова комісії Новосельський Т.В.). 

 

 

   Міський голова                                                                 Андрійович З.М. 

  


