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Восьме демократичне скликання
Сьома сесія

(перше пленарне засідання)

РАДА

РІШЕННЯ
від 09.03.2021. №134-7/2021
смт. Перегінське

Про внесення змін
до селищного бюджету ТГ на 2021 рік

09555000000
(код бюджету)

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26, 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
Перегінської селищної ради від 24.12.2020 року №79-3/2020 «Про бюджет Перегінської 
селищної ТГ на 2021 рік», протокол постійної комісії селищної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку та інвестицій від 23.02.2021 року №1, Законом України 
від 15.12.2020 №1081-IX « Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України» та 
Законом України від 17.11.2020 р №1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань з організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», наказом Міністерства 
фінансів України від 03.08.2018 №668, листом Міністерства фінансів України від 
25.02.2021 №05210-16-6/6248 , селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Врахувати в доходах селищного бюджету:

1.1. Загального фонду:
субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 23000гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми :
КПКВ МБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 4000 гривень ;
КПКВ МБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни» на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни в сумі 7000 гривень;
КПКВ МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 
на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 12000гривень;

субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 257300 гривень та 
спрямувати її по коду бюджетної програми
КПКВ МБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет» на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 
діабет - десмопресином.



1.2. Спеціального фонду:
субвенцію обласного бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 456800 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми : 
КПКВ МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій» на ревіталізацію спортивного майданчика у гірському селі Ясень( Конкурс 
ініціатив місцевих карпатських громад) в сумі 206800 гривень ;
КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» на капітальний ремонт Перегінського ліцею №1 Перегінської селищної ради 
територіальної громади в сумі 250000 гривень ;

субвенцію обласного бюджету за КБКД 41053600 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення природоохоронних заходів ” в сумі 1057976 грн та спрямувати її 
по коду бюджетної програми :
КПКВ МБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» :
нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Лімниця в селі Закреничне в 
урочищі Закути Рожнятівського району Івано-Франківської області в сумі 457976 грн;
придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів на території 
Перегінської селищної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 
області в сумі 600 000 гривень.

2. Спрямувати:
2.1. Вільний залишок коштів загального фонду селищного бюджету, який склався 

станом на 01.01.2021 року на надання субвенції обласному бюджету по коду 
бюджетної програми
КПКВ МБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2 000 000 гривень, як 
співфінансування
на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування СО91119 

Перегінське - Закреничне, Івано-Франківської області в сумі ЮОООООгривень (для ДП 
«Дороги Прикарпаття») ;
поточний ремонт вул. Січових Стрільців згідно робочого проекту «Схема організації 
дорожнього руху по вул.Січових Стрільців (на окремих ділянках) в смт. Перегінське 
Івано-Франківської області» в сумі 1000000 гривень (для ДП «Дороги Прикарпаття»),

2.2 Вільний залишок коштів загального фонду селищного бюджету, який склався 
станом на 01.01.2021 року

відділу освіти, молоді та спорту на збільшення бюджетних призначень по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1309039 по коду бюджетної програми 
КПКВ МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 102039 гривень на виплату 
заробітної плати;
КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» в сумі 1202000гривень на оплату природного газу;
КПКВ МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів» у сумі 5 000 гривень на оплату електроенергії, (додаток 4)

3. Внести зміни до річного розпису доходів селищного бюджету за рахунок 
зменшення бюджетних призначень по КБКД 41020200 та відповідно збільшення по 
КБКД 41040200 в сумі 3667400,00 гривень.

4. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
селищного бюджету :

фінансовому відділу зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання) за кодом, бюджетної програми 3719150 « Інші субвенції з 
місцевого бюджету» на суму 12260700 гривень ;

фінансовому відділу збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3710160 в сумі 1 ІбООгривень;

відділу культури збільшити бюджетні призначення
по загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 403000 гривень;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 30000 гривень

відділу освіти , молоді та спорту збільшити бюджетні призначення по 
загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 1304020гривень;



спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 251000 гривень
селищній раді збільшити бюджетні призначення по

загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 2014270 гривень та 
зменшити в сумі 1374730 гривень ;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 6532000 гривень;

відділу охорони здоров’я та соціальної політики по
загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 3039740 гривень ;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 49800 гривень.

Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального 
фонду в сумі 6862800гривень

5. Внести зміни до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №79-3/2020 року 
«Про селищний бюджет на 2021 рік», а саме :
1) у додаток 1 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) у додаток 2 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення;
3) у додаток 3 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення;
4) у додаток 5 до рішення згідно з додатком 5 до цього рішення;
5) у додаток 6 до рішення згідно з додатком 6 до цього рішення;
6) у додаток 7 до рішення згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Внести зміни до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №79-3/2020 року «Про 
бюджет Перегінської селищної ТГ на 2021 рік», в частині доповнення його додатком № 8 
про перелік установ і закладів, які з 01.01.2021 року передані на фінансування до 
бюджету селищної ради .

7. Відділу фінансів селищної ради внести відповідні зміни до бюджетних 
призначень головних розпорядників коштів селищного бюджету за програмною та 
економічною ознаками.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 
питань бюджету, соціально-економічні ку та інвестицій (Р. Люльчак).

Селищний Ірина ЛЮКЛЯН


