
 

  

 

              

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 

(п’ятнадцята сесія, перше пленарне засідання)  
 

РІШЕННЯ  

 

від 24 лютого 2022 року                        м.Надвірна 

№ 929-15/2022 

 

Про внесення змін до бюджету 

Надвірнянської міської територіальної 
громади на 2022 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. На підставі рішення сесії Івано-франківської обласної ради від 24.12.2021року № 358-

11/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік»:  

- збільшити    дохідну частину загального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, а саме за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

49,9 тис.грн одночасно збільшити видатки Управлінню освіти Надвірнянської міської ради за 
КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету» на  Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання шкільного обладнання (парти і 
стільці) Молодківського ліцею. 

- збільшити  дохідну частину спеціального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, а саме за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 
923,6 тис.грн. одночасно збільшити видатки: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на зміцнення матеріально-технічної 
бази (придбання ноутбуків) Молодківського ліцею 49,9 тис.грн. та на капітальний ремонт 
приміщень Молодківського ліцею в с. Молодків Надвірнянської міської ради -100,0 тис.грн. 

(Разом 149,9 тис.грн.) 

- Фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 3719800  «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» на : 

- придбання автоматичних гаражних воріт для ДПРЧ-11 4 ДПРЗ Надвірнянського РУ ГУ 

ДННСУ в Івано-Франківській області 49,9 тис.грн.  

-  придбання матеріалів для облаштування системи опалення приміщення ДПРЧ-11 4 ДПРЗ 

Надвірнянського РУ ГУ ДННСУ в Івано-Франківській області 25,1 тис.грн. (Разом 75,0 

тис.грн.) 

- Управлінню житлово-комунального господарства Надвірнянської міської ради за  

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»  на: 



- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Верхній Майдан Надвірнянської 
територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області 300,0 тис.грн. 

- придбання елементів вуличних тренажерів для с. Лісна Тарновиця Надвірнянської міської 
територіальної громади Івано-Франківської області 49,9 тис.грн, 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Л.Українки, Підлісна, Івасюка с. Гвізд 

Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району 49,9 тис.грн. 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Гаврилюка с. Лоєва Надвірнянської 
територіальної громади Надвірнянського району 49,9 тис.грн.. 

-  капітальний ремонт елементів символічної могили Борцям за волю України с. Красна 

Надвірнянської міської територіальної громади Івано-Франківської області 49,0 тис.грн. (Разом 

498,7 тис.грн.) 

за  КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій»:   

- придбання елементів дитячого майданчика для с. Красна Надвірнянської міської 
територіальної громади 200,0 тис.грн. 

 2. На підставі рішення сесії   Івано-франківської обласної ради   від 24.12.2021року № 355-

11/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022році» 

збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, а саме за КБКД 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів»  на 450,0 тис.грн., одночасно збільшити видатки 

Управлінню житлово-комунального господарства  за КПКВКМБ 1218340 «Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових фондів» 

- відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок Стримба і Лукавець на території Надвірнянської міської територіальної громади Івано-

Франківської області -450,0 тис.грн. 

3. На підставі рішення сесії   Ланчинської селищної ради    від 23.12.2021року № 680-12/2021 

«Про бюджет Ланчинської селищної ради на 2022 рік»   

- збільшити    дохідну частину загального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, а саме за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

49,9 тис.грн. одночасно бюджетні призначення загального фонду по Надвірнянській міській 

раді КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КНП 

«Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради  (поточний ремонт 
Ланчинського центру терапевтичної та паліативної допомоги в селищі Ланчин) 

4. Спрямувати  залишок коштів  загального  фонду  бюджету, що склався на 01.01.2022 року 

в сумі 2139,8 тис.грн.   

- Фінансовому управлінню Надвірняської міської ради по КПКВКМБ 3719800  

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» (Програма підтримки правоохоронної діяльності, міграційної 
служби та органів пожежної безпеки Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки та Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки») на суму 2139,8 тис.грн.    

5.  Спрямувати залишок коштів загального фонду бюджету, що склався на 01.01.2022 року за 

КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 2865,32294 тис.грн. 

Управлінню житлово-комунального господарства  по КПКВКМБ 1217363 «Виконання 



інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку 

територій»   в тому числі по об’єктах: 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Мельничука в м. Надвірна Івано-

Франківської обл. на суму 1430,0 тис.грн.; 

- Капітальний ремонт пішохідних доріжок парку ім. І.Франка в м. Надвірна Івано-

Франківської обл. на суму 885,07289тис.грн.; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття території Надвірнянського ліцею № 2 в  

м. Надвірна Івано-Франківської обл. на суму 141,97405 тис.грн.; 

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна в м. Надвірна Івано-Франківської обл. на 
суму 77,777 тис.грн.; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Крушельницької в м. Надвірна Івано-

Франківської обл. на суму 330,499 тис.грн. 

(при чому збільшити залучення із загального фонду до бюджету розвитку спеціального 

фонду)  

6. Начальнику Фінансового управління Русаловській  Л.М. внести зміни в додатки №1-5 до 

рішення сесії Надвірнянської міської ради від 23.12.2021 року №817-14/2021 «Про бюджет 
Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 рік». та  внести відповідні уточнення у 

бюджетні призначення головних розпорядників коштів бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади за програмною та економічною ознаками. 

7. 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                                                                  Зіновій АНДРІЙОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


