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№8 

24.02.

2021 
Про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади  

на 2021 рік. 

1.1 На підставі протоколу №1 засідання постійної комісії   Надвірнянської 

районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, взаємодії з 

громадами, комунальної власності, транспорту та регуляторної політики від 

28.01.2021 року. 

Спрямувати залишок субвенції з місцевого бюджету по КЕКД 41051100   

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду», на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, який 

склався по КПКВКМБ 0611041 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  станом на 01.01.2021р. 

КЕКВ 2111 – 12 569 200, 00 грн. 

КЕКВ 2120 – 2 765 244, 71 грн. 

 

1.2 На підставі протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій від 12.02.2021 року №5 

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень офісу соціальних послуг за 

загальним фондом КПКВКМБ  0813090 

зменшити КЕКВ 2730 в сумі - -35 000, 00 грн. «Видатки на поховання 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни». 

- перерозподіл бюджетних призначень за загальним фондом КПКВКМБ 

0813242 

зменшити КЕКВ 2730 в сумі - -96 000, 00 грн. «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

- перерозподіл бюджетних призначень за загальним фондом КПКВКМБ 

0813050 

зменшити КЕКВ 2730 в сумі - -34 500, 00 грн. «Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

При цьому зменшити «Іншу субвенцію» загального фонду бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік  КЕКД 41053900 – 

165 500, 00 грн. 

 

1.3 Здійснити перерозподіл бюджетних призначень Надвірнянській міській 

раді за загальним фондом на оплату електроенергії КЕКВ 2273 

- зменшити видатки по КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 15650 грн., КПКВКМБ 

0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в сумі 14000 грн., 

КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 29000 грн. 

-  збільшити видатки по КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» в сумі 21800 грн., КПКВКМБ 0111141 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 15200 грн., КПКВКМБ 

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 21650 грн. 
витяг з 

Протоколу 

постійної  

02.03.

2021 
10. Про виділення 144,0 тис.грн. на капітальний ремонт електромережі КНП 

"Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради зі 

збільшенням потужності до 215 кВт для забезпечення безперебійного живлення 
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встановленого рентгенологічного обладнання відділення невідкладної 

допомоги. 

Зменшити видатки за загальним фондом по міській раді в сумі 144,0 тис.грн. за 

КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111  в сумі 110,0 тис.грн., КЕКВ 2120 в сумі 34,0 

тис. грн. 

Збільшити видатки КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня» за 

спеціальним фондом при цьому збільшити залучення до бюджету розвитку 

згідно додатку, КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» КЕКВ 3210 в сумі 144,0 тис.грн. на капітальний ремонт 

електромережі КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" 

Надвірнянської міської ради зі збільшенням потужності до 215 кВт для 

забезпечення безперебійного живлення встановленого рентгенологічного 

обладнання відділення невідкладної допомоги. 
Протокол 

постійної  

комісії  

Надвір-

нянської  

міської  

ради  

з питань 
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бюджету, 
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№10 

11.03.

2021 

1. Про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної 

громади  на 2021рік. 

    Враховуючи те, що Надвірнянською міською радою проведено 

централізовані закупівлі енергоносіїв зменшити бюджетні призначення за  

лютий - березень 2021 року розпорядникам бюджетних коштів: 

Управлінню культури та туризму Надвірнянської міської ради  

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 24,570  тис.грн.  в тому числі 

КПКВКМБ 1014030 -6,520 тис.грн, КПКВКМБ 1014060 - 18,050 тис.грн.  

 Управлінню освіти Надвірнянської міської ради  

 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 188,550 тис.грн. в тому числі КПКВКМБ 

0611021-128,77 тис.грн., КПКВКМБ 0611070 - 4,7 тис.грн, КПКВКМБ 0611141 

- 53,7 тис.грн., КПКВКМБ 0615031 - 2,5 тис.грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 572,930 тис.грн., в тому числі 

КПКВКМБ 0611021-547,317 тис.грн, КПКВКМБ 0611141 - 25,602 тис.грн. 

КЕКВ 2274«Оплата природного газу» - 261,610 тис.грн, в тому числі 

КПКВКМБ 0611021-116,400 тис.грн, КПКВКМБ 0611070 - 143,650 тис.грн., 

КПКВКМБ 0615031 - 1,560 тис.грн. 

    Одночасно збільшити бюджетні призначення за загальним фондом  

Надвірнянській міській раді  

КПКВКМБ 0111021 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 547,317тис.грн. 

КПКВКМБ 0111021 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 128,77тис.грн. 

КПКВКМБ 0111021 КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 116,4 тис.грн. 

КПКВКМБ 0111070 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4,7 тис.грн. 

КПКВКМБ 0111070 КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 143,650 тис.грн. 

КПКВКМБ 0111141 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 25,602 тис.грн.  

КПКВКМБ 0111141 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 53,7 тис.грн. 

КПКВКМБ 0114030 КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 6,520 тис.грн. 

КПКВКМБ 0114060 КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 18,050 тис.грн. 

КПКВКМБ 0115031 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2,5 тис.грн. 

КПКВКМБ 0115031 КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 1,560 тис.грн. 

витяг з 
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28. Про внесення змін до міського бюджету Надвірнянської територіальної 

громади  на 2021рік. 

ВИРІШИЛИ : 

На підставі рішень сесії Івано-Франківської обласної ради  «Про фінансування 

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році» від 

19.02.2021 року №70-4/2021 та «Про розподіл коштів бюджету розвитку 

обласного бюджету на 2021 рік» від 19.02.2021 року №68-4/2021. Збільшити 

дохідну частину спеціального фонду бюджету Надвірнянської міської 

територіальної громади по коду доходу 41053600 «Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення природоохоронних заходів» на 500,0 тис.грн. та по коду 



№ Дата Питання 

власності 

№11 
41053900 «Інша субвенція» на 1550,0 тис.грн.   

За рахунок вказаних субвенцій збільшити призначення по спеціальному фонду 

бюджету Надвірнянської міської територіальної громади :  

 

Надвірнянській міській :  

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 800,0 тис.грн., КЕКВ 3210 в тому числі на капітальний ремонт 

електромережі КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» 

Надвірнянської міської ради зі збільшенням потужності на 150 кв. для 

забезпечення безперебійного живлення встановленого рентгенологічного 

обладнання відділення невідкладної допомоги - 500,0 тис.грн., на капітальний 

ремонт приміщень КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» 

Надвірнянської міської ради - 300,0 тис.грн.  

 

Управлінню освіти Надвірнянської міської ради : 

КПКВКМБ 0611021 КЕКВ3132 на капітальний ремонт із заміною дверних 

блоків у Назавизівському ліцеї - 200,0 тис.грн.  

 

Управлінню культури і туризму Надвірнянської міської ради : 

КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців ,будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132 на капітальний  

ремонт приміщення клубу в с.Стримба  Надвірнянського району  - 100,0 

тис.грн.   

 

Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Надвірнянської міської ради:  

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 

на капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Гвізд 200,0 тис.грн., КЕКВ 

3142 на реконструкцію системи вуличного освітлення в с.Гвізд та Лоєва - 100,0 

тис.грн.,  КЕКВ 3132 на капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Гвізд 

вулиць Лісова та Підлісна - 50,0 тис.грн. 

КПКВКМБ 1217470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» КЕКВ 

3132  - 100,0 тис.грн. на капітальний ремонт тротуару по вул.Грушевського 

с.Лоєва.  

КПКВКМБ 1218340  на придбання обладнання для роздільного збору 

побутових відходів у спеціально відведених місцях на території сіл Красна, 

Назавизів, Парище, Молодків та Лоєва - 500,0 тис.грн., КЕКВ 3110. 

 

 

             Секретар міської ради      Пекарський Т.М. 

 

 


