
Протокол № З 
засідання постійної комісії селищної ради 

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

від 09.07.2021 року
смт. Перегінськ

Всього членів комісії: 6 осіб.
Присутні; Р.Люльчак.,Б.Мошура, П.Скрипка. Р Стоцький
Запрошені:
І.Люклян - голова селищної ради;
Л.Вагилевич -начальник фінансового відділу .

Брали участь у роботі комісії;
В.Вагилевич -заступник селищного голови ;
В.Глинка- заступник селищного голови ;
Керівники відділів селищної ради

Голова постійної комісії: Р.Люльчак
Секретар постійної комісії: Р. Стоцький

Порядок денний:

1. Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік.
2. Про затвердження переліку платних послуг КНП «Перегінська лікарня» 

Перегінської селищної ради.

Слухали: Л.Вагилевич про внесення змін до селищного бюджету’на 2021 рік. 
Виступив: І.Люклян , Р.Люльчак .
Вирішили:

1. Врахувати в доходах селищного бюджету:
1.1. Загального фонду:

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 128600 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 ;

субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету» в сумі 25000 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми : 
КПКВ МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
на виконання заходів регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2021 рік 
(придбання будівельних матеріалів для проведення капітального ремонту монастиря- 
скита Святого Апостола Андрея в урочищі "Лужки" Перегінської територіальної громади, 
який постраждав внаслідок пожежі) 25 000 грн

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

бюджету» в сумі 310000 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми 
КПКВ МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на капітальний ремонт приміщень 
закладу дошкільної освіти "Едельвейс" Перегінської селищної ради Івано-Франківської 
області 200000грн;



КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти»
капітальний ремонт Перегінського ліцею № 1 Перегінської селищної ради 60 000 грн;
капітальний ремонт Перегінського ліцею № 2 Перегінської селищної ради 50 000грн.
Голосували:
“за” - 4
“утримались” - 0
“проти” - 0
Рішення прийнято

Вирішили:
2. Збільшити обсяг доходів селищного бюджету в сумі 6900000 гривень : 

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 2473000 гривень;
-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування 599000 гривень;
-рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,затовченої 
в порядку рубок головного користування 646000 гривень;
-рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини,затовленої в порядку рубок гочовного користування ) 1879000 гривень;
-рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 17000 гривень;
-рентна плата за користування надрами для видобування нафти 418000 гривень;
-рентна плата за користування надрами для видобування природного
газу

-туристичний збір сплачений фізичними особами 
-єдиний податок з юридичних осіб 
-єдиний податок з фізичних осіб
-адміністративні штрафи та інші санкції
-адміністративні штрафи та штрафні санкції 
-плата за надання інших адміністративних послуг 
-надходження від орендної плати за користування майновим

205000 гривень:
4000 гривень:

55000 гривень;
447000 гривень;

37000 гривень:
5000 гривень;

20000 гривень;

комплексом 70000 гривень;
-кошти за шкоду що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності
25000 гривень
Голосували:
“за” - 4
“утримались” - 0
“проти” - 0
Рішення прийнято
Вирішили:

З. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету в сумі 6900000 гривень по

селищній раді по
загальному фонду(видатки споживання ) в сумі 1868790 гривень ; 
спеціальному фонду ( видатки споживання ) на суму 20000 грн;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) на суму 2223200 грн

відділу культури по
загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 232360 гривень;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 98000 гривень;



відділу освіти , молоді та спорту по
загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 1509000 гривень;
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 795000 гривень;

відділу охорони здоров’я та соціальної політики по
загальному фонду(видатки споживання ) на суму 150000 грн

фінансовому відділу по
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 3650гривень
При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 
3136200 гривень.
Голосували:
“за” - 4
“утримались” - 0
“проти” - 0
Рішення прийнято
Вирішили: погодити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу 

видатків на 2021 рік а саме:
зменшити обсяг бюджетних призначень по загальному фонду (видатки споживання) за 
кодом бюджетної програми 0115011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту” на суму 288642.80 гривень.
та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) за кодом 
бюджетної програми 0615011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту” на суму 288642.80 гривень.
Зменшити обсяг бюджетних призначень по загальному фонду (видатки споживання) за 
кодом бюджетної програми 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 
58332,01 грн “.
та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) за кодом 
бюджетної програми 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 58332,01 грн

Голосували:
“за” - 4
“утримались” - 0
“проти” - 0
Рішення прийнято.
Виступив : І.Люклян , Р.Люльчак « Про затвердження переліку платних послуг КПП 

«Перегінська лікарня» Перегінської селищної ради»

Вирішили:
Про затвердження переліку платних послуг КПП «Перегінська лікарня» Перегінської 

селищної ради винести дане питання на розгляд сесії з дотриманням таких умов : 
встановлення терміналу в лікарні на оплату даних послуг.

Голова постійної комісії: Р.Люльчак

Секретар постійної комісії: Р. Стоцький


