
Додаток 1 

до рішення  Надвірнянської 

міської ради від 24.12.2020  

№54-3/2020 
 

ПЕРЕЛІК 

протоколів, які підлягають затвердженню 

 

№ Дата Питання 

Протокол з 

питань 

інвестиційної 

діяльності, 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету, 

фінансів та 

комуналь-

ного майна  

№15 

13.11 

2020 
1. Про внесення змін Програму розвитку місцевого самоврядування в м.Надвірна на 

2020 рік 

Доповнити заходи Програми місцевого самоврядування в м.Надвірна на 2020 рік 

наступними пунктами: 

Придбання освітлювального обладнання (святкової ілюмінації) – 157 000 грн. 

Придбання штучної новорічної ялинки  – 196 000 грн. 

Придбання новорічних ялинкових прикрас (іграшки) – 29 000 грн. 

Придбання звукового обладнання (колонка, підсилювач, пульт) – 18 000 грн. 

2. Про внесення змін в Програму соціально-економічного розвитку м. Надвірна на 

2020 рік 

Зменшити п.8 розділу ІІ. Капітальний  ремонт доріг, майданів, тротуарів, 

прибудинкових територій та під'їзних шляхів "Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Івасюка в місті Надвірна Івано-Франківської області" – 356 825грн. 

Зменшити п.33 розділу І Капітальні вкладення "Капітальний ремонт системи 

моніторингу, аналізу та регулювання водопостачання м.Надвірна Івано-Франківської 

обл. з придбанням ультразвукових лічильників, фільтрів питної води Д-100мм, Д-

150мм" – 205 175 грн. 

Збільшити п.1 розділу І Капітальні вкладення "Співфінансування проекту ПРООН 

"Стала мобільність – реконструкція транспортної інфраструктури м. Надвірна" на 

суму 147 000 грн. (виконавець ГО "Надвірнянський ТІЦ") 

3. Про внесення змін до місцевого бюджету м.Надвірна на 2020 рік 

Зменшити бюджетні призначення КП «Надвірнаводоканал» за спеціальним фондом 

КПКВКМБ 0116013 КЕКВ 3210 в сумі 205 175 грн. на капітальний ремонт системи 

моніторингу, аналізу та регулювання водопостачання м.Надвірна Івано-Франківської 

обл. з придбанням ультразвукових лічильників, фільтрів питної води Д-100мм,  Д-150мм 

Зменшити бюджетні призначення міській раді за спеціальним фондом КПКВКМБ 

0117461 КЕКВ 3132 в сумі 356 825 грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул.Івасюка в місті Надвірна Івано-Франківської області. 

Вивільнені кошти спрямувати за загальним фондом КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2210 в 

сумі 47 000 грн., на наступні об’єкти:  

- придбання новорічних ялинкових прикрас (іграшки) - 29 000 грн. 

- придбання звукового обладнання (колонка, підсилювач, пульт) – 18 000 грн. 

Надати субвенцію районному бюджету за загальним фондом КПКВКМБ 0119770 

КЕКВ 2620 в сумі 15 000 грн. для відділу освіти на реалізацію проекту шкільного 

телебачення «Концепторія» у Надвірнянській ЗОШ І-ІІ ст. №1.  

При цьому зменшити залучення до бюджету розвитку згідно додатку. 

Кошти в сумі 353 000 грн. спрямувати міській раді за спеціальним фондом КПКВКМБ 

0110180 КЕКВ 3110 на: 

- придбання штучної новорічної ялинки - 196 000 грн. 

- придбання освітлювального обладнання (святкової ілюмінації) – 157 000 грн. 

Збільшити бюджетні призначення за спеціальним фондом ГО "Надвірнянський ТІЦ" 

КПКВКМБ 0117370 КЕКВ 3210 в сумі 147 000 грн. співфінансування проекту ПРООН. 

 

Додаток до протоколу: 

Фінансування бюджету на 2020 рік 
КОД Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету Разом 
Загальни
й фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

У т.ч. 

бюджет 

розвитку 

200000 Внутрішнє фінансування  +62000 -62000 -62000 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

 +62000 -62000 -62000 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

 +62000 -62000 -62000 



№ Дата Питання 

фонду) 

600000 Фінансування за активними операціями  +62000 -62000 -62000 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  +62000 -62000 -62000 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

 +62000 -62000 -62000 

900302 
 

ВСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ 
 +62000 

-62000 -62000 

Протокол 

з питань 

інвестицій-

ної 

діяльності, 

соціально-

економічно

го розвитку, 

бюджету, 

фінансів та 

комуналь-

ного майна 

№16 

24.11 

2020 

1. Про внесення змін до місцевого бюджету м.Надвірна  на 2020 рік. 

- На підставі рішення сесії Надвірнянської районної ради від 19.11.2020 року №798-

35/2020 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2019 №710-31/2019 

«Про районний бюджет на 2020 рік» врахувати в доходах ( код доходу 41053900 ) і 

видатках загального фонду  міського бюджету іншу субвенцію  з районного бюджету 

в сумі  65000 грн. КПКВКМБ 0110180 (Інша діяльність у сфері державного управління)  

КЕКВ 2610 в тому числі  на фінансову підтримку УГКЦ Воздвиження Чесного Хреста 

-10000 гривень, УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці (Парафія церкви ППБ КЄ УГКЦ ) 

-55000 гривень. 

 

2.Про внесення змін в Програму "Духовне життя" в м.Надвірна на 2020 рік 

 - Викласти заходи Програми "Духовне життя" в м.Надвірна на 2020 рік в наступній 

редакції: 

Заходи Програми 
№ 

п/п 

Перелік об'єктів та види робіт Сума коштів, 

грн. 

Терміни 

виконання 

1 Надання всебічної допомоги в межах, 

дозволених законодавством України, 

церквам і релігійним організаціям у 

реалізації їхніх статутних завдань із 

можливим залученням до цього процесу 

підприємств та організацій міста, 

забезпечення ремонту і реставраційних 

робіт з упорядкування пам’яток сакральної 

архітектури, сприяти церквам і релігійним 

організаціям у будівництві храмів, 

утриманню та інше 

  

-громада церкви Благовіщення Пресвятої Діви 

Марії 

50000  лютий 

травень 

-громада церкви Воздвиження Чесного Хреста 35000 березень 

-громада церкви Трьох Святителів  25000 лютий 

-громада церкви Покрови Пресвятої Богородиці  80000 лютий 

-громада церкви Святого Володимира Великого  35000 квітень 

-громада церкви Успіння Пресвятої Діви Марії 10000 червень 

-організація та проведення духовно-

просвітницької роботи на базі Недільної школи 

(ГО “Надвірнянське молодіжне товариство 

“Милосердний Самарянин”) 

 

15000 

 

липень 

 Всього: 250000  

Протокол 

постійної  

комісії  

Надвірнянсь

кої  міської  

ради  

з питань 

планування, 

бюджету, 

майна і 

власності 

№1 

09.12. 

2020 
4. Про виділення коштів в сумі 7 тис. грн. для виготовлення гербових номерних печаток 

та штампів старостам Надвірнянської міської ради згідно рішення сесії Надвірнянської 

міської ради № 25-2/2020 від 08.12.2020  

- Кошти в сумі 7 тис.грн.  з придбання бензини та дизпалива (6 300 грн.) та з 

придбання меблів (700 грн.)  спрямувати на виготовлення гербових номерних печаток 

та штампів старостам Надвірнянської міської ради 

5.  Про виділення коштів в сумі 65 тис. грн.  ТРК "Надвірна" для завершення роботи у 

2020 році  

Зменшити бюджетні призначення КПКВКМБ 0110180   КЕКВ 2282 на суму 65 тис.грн. 

збільшити КПКВКМБ 0118420   КЕКВ 2610 (ТРК "Надвірна"). 

При цьому внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування в м.Надвірна 

на 2020 рік та викласти заходи програми в новій редакції: 

 

Заходи Програми 

№ 

п/п 

Перелік об'єктів та види робіт Сума коштів  

грн. 

Терміни 

виконання 

1. Інформаційна політика 

1.7 Фінансування місцевого телебачення і радіо 

ТРК Надвірна 

615000 щомісячно 

4.3 Організація та підготовка міських заходів та   



№ Дата Питання 

свят: 

- фестиваль «Розколяда» 

- фестиваль «Файне Різдво у Надвірній» 

  

   40000 

15000 

 

січень 

   грудень 

Протокол 

постійної 

комісії з 

питань 

бюджету 

с.Лоєва 

№6  

20.11.2

020 

1. Субвенцію з районного бюджету в сумі 10000,00 (десять тисяч гривень) на фінансову 

підримку церкви згідно рішення №798-35/2020 від 19.11.2020  спрямувати: 

- КТПКМБ 110180 КЕКВ  2210 – 10000,00 грн релігійній громаді Святого Дмитрія для 

придбання матеріалів для потреб церкви.  

2. Придбані матеріали передати по акту передачі церковній громаді Святого Дмитрія та 

затвердити на сесії акт прийому – передачі матеріалів. 

 

Протокол 

постійної  

комісії  

Надвірнянс

ької  міської  

ради  

з питань 

планування, 

бюджету, 

майна і 

власності 

№2 

15.12.2

020 
4. Про підтвердження участі Надвірнянської міської ради в реалізації обласного 

проекту "Криничка "Жива вода" – невичерпне джерело прадавньої історії Краснодвору" 

і його співфінансування. 

Підтвердити участь Надвірнянської міської ради в реалізації обласного проекту 

"Криничка "Жива вода" – невичерпне джерело прадавньої історії Краснодвору" і 

затвердити в бюджеті на 2021 рік кошти на його співфінансування в сумі 76000 грн. 

5. Про спрямування субвенції районної ради та внесення змін в програму "Духовне 

життя". 

Врахувати в доходах та видатках сільських рад субвенції з районного бюджету в сумі   

110 000 грн.: 

Назавизівська сільська рада 40000 грн.: 

На підставі рішення сесії Надвірнянської районної ради від 10.09.2020 року №785-

34/2020 та 19.11.2020 року №798-35/2020 «Про внесення змін до рішення районної ради 

від 18.12.2019 №710-31/2019 «Про районний бюджет на 2020 рік» врахувати в доходах 

(код доходу 41053900) і видатках загального фонду іншу субвенцію з районного 

бюджету в сумі 40 000 грн. за КПКВКМБ 0110180 (Інша діяльність у сфері 

державного управління) на фінансову підтримку по КЕКВ 2210, а саме: 

- Назавизівська сільська рада для Церкви Усікновення Голови Івана Хрестителя 

с.Назавизів – 20 000 грн.; 

Назавизівська сільська рада для Церкви Святих Петра і Павла с.Мирне – 20 000 грн.  

Гвіздська сільська рада 40000 грн.: 

На підставі рішення сесії Надвірнянської районної ради від 19.11.2020 року №798-

35/2020 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2019 №710-31/2019 

«Про районний бюджет на 2020 рік» врахувати в доходах (код доходу 41053900) і 

видатках загального фонду іншу субвенцію з районного бюджету в сумі 40 000 грн. за 

КПКВКМБ 0110180 (Інша діяльність у сфері державного управління) на влаштування 

сигналізації та придбання будматеріалів а саме: 

по КЕКВ 2210 

- Гвіздська сільська рада для УГКЦ Святого Миколая (на придбання будматеріалів для 

каплички на території загальноосвітньої школи) – 10 000 грн.; 

по КЕКВ 2240 

- Гвіздська сільська рада для УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці – 30 000 грн. 

Верхньомайданська сілька рада 30000 грн.: 

- На підставі рішення сесії Надвірнянської районної ради від 19.11.2020 року №798-

35/2020 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2019 №710-31/2019 

«Про районний бюджет на 2020 рік» врахувати в доходах (код доходу 41053900) і 

видатках загального фонду іншу субвенцію з районного бюджету в сумі 30 000 грн. за 

КПКВКМБ 0110180 (Інша діяльність у сфері державного управління) на влаштування 

сигналізації по КЕКВ 2240, а саме: 

Верхньомайданська сільська рада для УГКЦ Святого Миколая – 30 000 грн. 

6. Про перерозподіл бюджетних призначень міської ради 2000 грн. з поточного 

ремонту приміщення міської ради на обслуговування та миття автомобілів. 

Кошти в сумі 2 000 грн. з поточного ремонту адміністративного приміщення міської 

ради спрямувати на обслуговування та миття автомобілів. 

13. Про внутрішнє переміщення коштів Стримбівської сільської ради в сумі 10 000 грн. 

Кошти Стримбівської сільської ради з спеціального фонду отримані за іншими 

джерелами власних надходжень по КПКВКМБ 0116030 направити по загальному фонді 

КПКВКМБ 0116030 КЕКВ 2240 для утилізації побутових відходів. 

Протокол 

постійної  
21.12. 3. Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей. 



№ Дата Питання 

комісії  

Надвір-

нянської  

міської  

ради  

з питань 

планування, 

бюджету, 

майна і 

власності 

№3 

2020 Передати  безоплатно на баланс   КП "Надвірнакомунсервіс"  матеріальні  цінності 

(новорічна ялинка, прикраси пластикові, світлодіодні гірлянди, кулі) на суму  335799,99 

грн. згідно Програми розвитку місцевого самоврядування  у  м.Надвірна   на  2020 рік,  

про що  скласти  акт прийому-передачі.  

4. Про внесення змін до місцевого бюджету м.Надвірна на 2020 рік. 

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за КПКВКМБ 0110150 в сумі 4100 грн. 

зменшити видатки на придбання меблів збільшити видатки на виготовлення гербових 

номерних печаток та штампів. 

5. Про внесення змін в бюджет Назавизівської сільської  ради. 

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по КПКВКМБ 0116030 (благоустрій) 

зменшити КЕКВ 2210 в сумі 30000 грн. збільшити КЕКВ 2240 на вивезення, 

завантаження, перевезення та захоронення негабаритного будівельного сміття. 

 

 

 

Секретар міської ради      Пекарський Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


