
 

  

 

              

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, четверте пленарне засідання) 

 

РІШЕННЯ  

 

від 19 квітня 2022 року                        м.Надвірна 
№ 935-15/2022 

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 Витягу з протоколу № 29 від 28.02.2022 року №3-б Постійної комісії з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Івано-Франківської обласної ради :  

- зменшити дохідну частину загального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, а саме за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 
15,1 тис.грн., одночасно зменшити видаткову частину загального фонду Офісу соціальних 

послуг Надвірнянської міської ради КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   

Враховуючи надання безповоротної фінансової благодійної допомоги ПАТ «Укрнафта» 

збільшити  дохідну частину спеціального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади, за КБКД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади» на 500,0 тис.грн. Одночасно збільшити видатки спеціального фонду 

Управління житлово-комунального господарства Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 

1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на придбання паливо-мастильних 

матеріалів для потреб, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 

України та введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України №64/2022  

На підставі Постанови Кабінету Міністрів від 01.04.2022 року №401 «Про спрямування 
коштів до резервного фонду державного бюджету» Зменшити доходи загального фонду 

бюджету Надвірнянської міської територіальної громади за КБКД 41033900 «Освітня субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам» на 17024700 гривень. Одночасно зменшити 

видатки загального фонду управління освіти Надвірнянської міської КПКВКМБ 0611030 

«Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» 

 

2. Спрямувати залишок коштів загального фонду бюджету, що склався на 01.01.2022 року за 
КБКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в 
сумі 29627,02 гривень: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської територіальної громади КПКВКМБ 0611210 

«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 
виплату заробітної плати. 



Спрямувати залишок коштів загального фонду бюджету, що склався на 01.01.2022 року за 
КБКД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 
2106798,56 гривень: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської територіальної громади КПКВКМБ 0611061 

«Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету 

Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для 
забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» на 
виплату заробітної плати. 

  

3. В межах бюджетних призначень загального і спеціального фонду Управління житлово-

комунального господарства Надвірняської міської ради зробити перерозподіл коштів : 

- по КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 

зменшити бюджетні призначення на 141,0 тис.грн. одночасно збільшити по КЕКВ 3110 для 
придбання інструментів для старостинських округів (при чому збільшити залучення із 
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) 

Програма соціально-економічного розвитку Надвірняської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки по розпоряднику коштів Управління житлово-комунального господарства 
Надвірняської міської ради 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 6697,4 тис.грн. одночасно 

збільшити : 

- по КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 905,4 тис.грн. 

- по КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на 
550,0 тис.грн.  

- по КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на 1600,0 тис.грн.  

- по КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2100,0 тис.грн.  

- по КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 
1542,0 тис.грн.  

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 1269,7 тис.грн. одночасно 

збільшити бюджетні призначення загального фонду при чому зменшити залучення із 
спеціального фонду до загального фонду бюджету : 

- по КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 170,0 тис.грн. 

- по КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 1049,8тис.грн.  

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

окремих територій» на 49,9 тис.грн. 

- В межах бюджетних призначень Фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради 

зменшити бюджетні призначення загального фонду по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» на 50,0 тис.грн. Одночасно збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (Зменшити видатки по Програмі 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 та збільшити по Програмі проведення заходів формування підрозділу та штабу району 

територіальної оборони на 2022 рік.) Одночасно внести зміни до цих програм. 



- В межах бюджетних призначень Офісу соціальних послуг Надвірняської міської ради 

зменшити бюджетні призначення загального фонду по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 94,0 тис.грн., одночасно збільшити 

по КПКВКМБ 0813230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» (Місцева цільова програма 
забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в закладах 

Управління освіти та надання соціальної допомоги даній категорії громадян Офісом соціальних 

послуг Надвірнянської міської ради на 2022 рік) Внести зміни у Програму соціального захисту 

населення Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

- В межах бюджетних призначень Управління освіти Надвірняської міської ради зменшити 

бюджетні призначення загального фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 350,0 тис.грн., одночасно збільшити бюджетні 
призначення по КПКВКМБ 0613230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та /або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану». (Місцева 
цільова програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

в  закладах Управління освіти та надання соціальної допомоги даній категорії громадян Офісом 

соціальних послуг Надвірнянської міської ради на 2022 рік). 

  

4. За рахунок перерозподілу коштів між розпорядниками коштів зробити наступні зміни, а 
саме : 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 3599,2 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Надвірнянській міській раді 
КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КНП 

«Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради  на 491,0 тис.грн. 

(Програма розвитку та життєзабезпечення КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» 

на 2022-2024 роки.) При чому зменшити залучення із загального фонду до бюджету розвитку 

спеціального фонду. 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КНП «Надвірнянська центральна 
районна лікарня» Надвірнянської міської ради на 209,0 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» Надвірнянська центральна 
районна лікарня» Надвірнянської міської ради на 600,0 тис.грн. (Програма соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КНП «Дитяча лікарня 
Надвірнянського району»  на 100,0 тис.грн. (Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Надвірнянській міській раді 
КПКВКМБ 0115062«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» - 2199,2 тис.грн. (при чому зменшити залучення 
із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду). Програма розвитку фізичної 
культури і спорту, молодіжної політики Надвірнянської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки. 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 600,0 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду Надвірнянській міській раді на  
600,0 тис.грн. по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (Програма 
земельних відносин Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація 
інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 700,0 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду Надвірнянській міській раді  
700,0 тис.грн. по КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 



(містобудівної документації)» Програма з ведення містобудівного кадастру Надвірнянської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Програма з розроблення містобудівної 
документації Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 650,0тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Управління культури і туризму 

Надвірнянської міської ради на 650,0 тис.грн. (Програма розвитку культури на 2022-2024 роки 

140,0 тис.грн., Програма «Духовне життя» на 2022-2024 роки 380,0 тис.грн., Програма розвитку 

туризму на 2022-2024 роки -130,0 тис.грн.) (при чому зменшити залучення із загального фонду 

до бюджету розвитку спеціального фонду)., в тому числі :  
- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів» -50,0 тис.грн. 

- КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» -30,0 тис.грн. 

- КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» -30,0 тис.грн. 

- КПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» - 

140,0 тис.грн. 

КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» -380,0 тис.грн. 

КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» -20,0 тис.грн. 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 300,0тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Управління освіти Надвірнянської 
міської ради на 300,0 тис.грн. (Програма підтримки дітей з особливими освітніми потребами 

Надвірнянської міської територіальної громади, Програма підтримки обдарованих дітей 

Надвірнянської міської територіальної громади) (при чому зменшити залучення із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на 300,0 тис.грн.), в тому числі :  
- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 300,0 тис.грн. 

- в рамках Програми соціально-економічного розвитку Надвірняської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки по розпоряднику коштів Управління освіти Надвірнянсбкої міської 
ради. 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управлінню житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів, 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 2619,8тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду Управління освіти Надвірнянської 
міської ради на 2619,8 тис.грн. в тому числі: 

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету» 2469,9 тис.грн. на : 
- капітальний ремонт їдальні (харчоблоку) Надвірнянського ліцею №3 Надвірнянської 

міської ради-590,0 тис.грн. 

- реконструкція Молодківської ЗОШ І-ІІІ ступеня з облаштуванням дошкільних груп в с. 
Молодків, Надвірнянський район, Івано-Франківська область -1800,0 тис.грн. 

- реконструкція Стримбівської гімназії з добудовою  туалетних приміщень в с.Стримба, вул. 

Підкови, 2, Надвірнянського району, Івано-Франківської області -30,0 тис.грн. 

- виготовлення пректно-кошторисної документації на «Реконструкцію Молодківської ЗОШ 

І-ІІІ ступеня з облаштуванням дошкільних груп в с.Молодків, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область»-49,9 тис.грн. 

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 149,9 тис.грн. на : 
- капітальний ремонт басейну в ЗДО «Квітка Карпат» по пров. Котляревського,1 в 

м.Надвірна -100,0 тис.грн.  

- зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО «Малинка» в с.Гвізд-49,9 тис.грн. 

  

5. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що утворився станом 

на 01.01.2022 року в сумі 16,410 тис.грн.:      

- Фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 3710160 -  

11,0 тис.грн. (на придбання принтера) 



- Надвірнянській міській раді 5,410 тис.грн., КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» для проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр. Загайкевичу А.А. 

  

6. Спрямувати залишок коштів загального фонду бюджету, що склався на 01.01.2022 року в 
сумі 211,413 тис.грн.   

- Фінансовому управлінню Надвірняської міської ради 40,0 тис.грн. по КПКВКМБ 3710160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» (видатки споживання)  
- збільшити бюджетні призначення загального фонду Надвірнянській міській раді 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 20,0 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Надвірнянській міській раді 
КПКВКМБ 0112010 - 11,413 тис.грн. «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради 

(оплата послуг пов’язаних з введенням об’єктів в експлуатацію) 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Надвірнянській міській раді 
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» - 140,0 тис.грн. 

  

7. 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. 

 

8. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


