
 

  

 

              

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, п’яте пленарне засідання) 

 

РІШЕННЯ  

 

від 27 липня 2022 року                        м.Надвірна 
№ 1041-15/2022 

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 06.07.2022 року №472-

15/2022 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.» 

- збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади за КБКД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 449,990 

тис.грн. 

Одночасно збільшити видатки загального фонду: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 315,710 тис.грн. (Надвірнянський 

ліцей №3 Надвірнянської міської ради 204,233 тис.грн. та Назавизівський ліцей Надвірнянської 
міської ради 111,477 тис.грн.) 

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на 134,280 тис.грн. (Надвірнянський 

ЗДО(ясла – садок) «Берізка» Надвірнянської міської ради -75,529 тис.грн., Краснянський 

ЗДО(ясла – садок ) «Дзвіночок » Надвірнянської міської ради -58,751 тис.грн.) 

Вищенаведені кошти спрямувати на компенсацію на оплату комунальних послуг спожитих у 

будівлях комунальної форми власності у яких розміщені тимчасово переміщені особи на 
безоплатній основі. 
На підставі рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 06.07.2022 року №472-

15/2022 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.»  

Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади на 600,0 тис.грн. за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» одночасно збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської 
міської ради (Придбання медичного обладнання для КНП "Надвірнянська ЦРЛ" 

Надвірнянської міської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 200,0 тис.грн., Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного 

підприємства "Надвірнянська центральна районна лікарня", а саме: лампа операційна, монітор 

пацієнта 2шт., шприцевий насос -400,0 тис.грн. 

На підставі рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 06.07.2022 року №472-

15/2022 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.» 

Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Надвірнянської міської 
територіальної громади на 85,0 тис.грн. за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 



бюджету» одночасно збільшити видаткову частину загального фонду бюджету фінансовому 

управлінню по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» та внести зміни в Програму 

підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби та органів пожежної безпеки 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки» ( для оплати послуг з 
монтажу, установки та ремонту системи відеоспостереження для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 
Івано-Франківській області. 

 

2. На підставі рішення сесії Поляницької сільської ради від 22.12.2021 року № 274-13/2021 

«Про сільський бюджет Поляницької сільської територіальної громади на 2022 рік» та 
Договору про міжбюджетний трансферт збільшити дохідну частину загального фонду бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади за КБКД 41053300 «Субвенція з місцевого 

бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об`єктів спільного користування» на 132,9 тис.грн. 

Одночасно збільшити видатки загального фонду: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 30,0 тис.грн. ( для обслуговування та 
навчання дітей Поляницької сільської ради в Надвірнянській гімназії №1) 

- Управлінню культури і туризму Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 1011080 

«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» на 102,9 тис.грн. (відшкодування 
витрат за навчання дітей з населених Поляницької сільської ради у Надвірнянській художній 

школі Надвірнянської міської ради -10,3 тис.грн. та Надвірнянській музичній школі - 92,6 

тис.грн.) 

На підставі рішення сесії Поляницької сільської ради від 10.02.2022 року № 300-14/2022 

«Про внесення змін в сільський бюджет Поляницької сільської територіальної громади на 2022 

рік» та Договору про міжбюджетний трансферт збільшити дохідну частину загального фонду 

бюджету Надвірнянської міської територіальної громади за КБКД 41053300 «Субвенція з 
місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного користування» на 15,0 тис.грн. 

Одночасно збільшити видатки загального фонду: 

- Управлінню освіти Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» на 15,0 

тис.грн. (Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»). 

 

3. Враховуючи надання безповоротної фінансово благодійної допомоги ПАТ «Укрнафта» 

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

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади» на 100,0 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. 

  

4. За рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками коштів:  
- зменшити бюджетні призначення загального фонду Управління житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217461 « Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 
649,8 тис.грн., по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» на 49,9 тис.грн.  

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду Управління житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів 
щодо соціально-економічного розвитку територій» на 125,0 тис.грн., КПКВКМБ 1216030 

«Організація благоустрою населених пунктів» на 475,4 тис.грн., КПКВКМБ 1217461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» на 400,0 тис.грн.  



- збільшити бюджетні призначення загального фонду Фінансовому управлінню 

Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 
1700,1 тис.грн. (Субвенція обласному бюджету для ДП «Дороги Прикарпаття» на 
експлуатаційне утримання вулиць вул.Польова в с.Верхній Майдан; вул.Долина в с.Парище; 
вул.Л.Українки в с.Парище; вул.Незалежності в с.Парище; вул.І.Франка в с.Лісна Велесниця; 
вул.Миру в с.Лоєва; вул.Л.Українки в с.Лоєва; вул Лаз Долішній в с.Красна ;вул.Лаз Горішній 

в с.Красна; вул.Соборна в с.Мирне; вул.Горішнянська в с.Молодків; вул.І.Франка в с.Молодків; 
вул.Синяка в с.Гвізд; вул.Кобилянської в с.Лісна Тарновиця; вул.Крушельницької в 
м.Надвірна; вул.Ревуцького в м.Надвірна.) 

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду за КПКВКМБ 0611021 «Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 950,0 тис.грн. . (Програма 
соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки) 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду на 950,0 фінансову управлінню 

Надвірнянської міської ради по КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд». (при чому зменшити 

залучення із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду ) 

5. В межах бюджетних призначень Надвірнянської міської ради внести зміни за КПКВКМБ 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення» ,а саме:  
- збільшити бюджетні призначення загального фонду КНП «Надвірнянська центральна 

районна лікарня» Надвірнянської міської ради на 510,525 тис.грн. (комплексна Програму 

"Розвитку та життєзабезпечення КНП "Надвірнянська ЦРЛ" Надвірнянської міської ради на 
2022-2024 роки) одночасно зменшити бюджетні призначення спеціального фонду на цю суму 

(Програма соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки). При чому зменшити залучення із загального фонду до спеціального фонду 

бюджету розвитку.  

В межах бюджетних призначень Управління освіти Надвірнянської міської ради внести 

зміни: за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти», а саме:  

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду на 800,0 тис.грн. (Програма 
соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки) 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду на 765,0 тис.грн. (в т.ч. 715,1 тис.грн. 

на придбання матеріалів на придбання укриттів, 49,9 тис.грн. на поточний ремонт водонапірної 
башти Гвіздського ліцею. (При чому зменшити залучення із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду) 

За КПКВКМБ 0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними 

центрами» збільшити на 35,0 тис.грн. на придбання матеріалів на придбання укриття.(При 

чому зменшити залучення із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) 

- зменшити бюджетні призначення загального фонду КПКВКМБ 0611120 «Підвищення 
кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на 62,4 тис.грн. 

одночасно збільшити бюджетні призначення загального фонду по КПКВКМБ 0611141 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» придбання паливно-мастильних 

матеріалів. 
- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду на 149,9 тис.грн. (Програма 

соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки) по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду на 149,9 тис.грн по КПКВКМБ 

0611010 «Надання дошкільної освіти» на придбання матеріалів для облаштування укриттів 
(При чому зменшити залучення із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду). 

В межах бюджетних призначень Служби у справах дітей Надвірнянської міської ради внести 

зміни: 

- по КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах»: КЕКВ 2240 зменшити на 3,5 тис.грн., КЕКВ 

– 2240 зменшити на 0,5 тис.грн., КЕКВ 2273 збільшити на 4,0 тис.грн. 

В межах бюджетних призначень Управління житлово-комунального господарства 
Надвірнянської міської ради зробити наступні зміни по КПКВКМБ 1216030 «Організація 



благоустрою населених пунктів» зменшити бюджетні призначення загального фонду по КЕКВ 

2210 на 170,0 тис.грн., спеціального фонду по КЕКВ 3132 на 180,0 тис.грн. одночасно 

збільшити бюджетні призначення загального фонду по КЕКВ 2610 - 330,0 тис.грн., по КЕКВ 

2240 - 20,0 тис.грн. (При чому зменшити залучення із загального фонду до бюджету розвитку 

спеціального фонду на 180,0 тис.грн). Одночасно внести зміни в Програму соціально-

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

 

6. Внести зміни в Програму підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби та 
органів пожежної безпеки Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки» 

та до рішення сесії Надвірнянської міської ради на 2022 рік від 24.02.2022 року №929-15/2022, 

а саме : 
- бюджетні призначення загального фонду Фінансового управління Надвірнянської міської 

ради по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для Надвірнянського відділу 

УДМС України в Івано-Франківській області в сумі 300,0 тис., розділити на бюджетні 
призначення загального фонду в розмірі 110,0 тис.грн., (на закупівлю офісної техніки, меблів, 
світильників та жалюзів) та бюджетні призначення спеціального фонду 190,0 тис.грн. (на 
капітальний ремонт приміщення та закупівлю меблів). При чому збільшити залучення із 
загального фонду. 

- зняти бюджетні призначення загального фонду Фінансового управління по КПКВКМБ 

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» в частині фінансування ДУ Коломийська виправна 
колонія - 41 зняти в сумі 750,0 тис.грн. 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Фінансового управління по КПКВКМБ 

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» на 500,0 тис.грн. по Програмі забезпечення 
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Надвірнянської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки (на покращення матеріально – технічної бази для Надвірнянського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ) 

- збільшити бюджетні призначення загального фонду Фінансового управління 
Надвірнянської міської ради за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 
250,0 тис.грн. для надання субвенції районному бюджету для проведення ремонту 

Надвірнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

При чому внести зміну у Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної 
роботи Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

  

7. Спрямувати залишок коштів загального фонду бюджету розвитку, що утворився станом 

на 01.01.2022 року в сумі 750,0 тис.грн. по КПКВКМБ3719770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» для надання субвенції районному бюджету для проведення ремонту 

Надвірнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

При чому внести зміну у Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної 
роботи Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Дозволити розпоряднику коштів при потребі робити залучення із загального фонду до 

бюджету розвитку спеціального фонду. 

 

 8. 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. 

 

9. 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 


