
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Одинадцята сесія

РІШЕННЯ

від 16.07.2021 № 242-11/2021
смт. Перегінське

Про внесення змін
до селищного бюджету ТГ на 2021 рік

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 ради на 2021 рік», протоколом постійної комісії селищної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 09.07.2021 року №3, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

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.



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,затовченої в порядку рубок головного 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 
комплексом
-кошти за шкоду що заподіяна на земельних ділянках 
комунальної власності

205000 гривень;
4000 гривень;

55000 гривень;
447000 гривень;

37000 гривень;
5000 гривень;

20000 гривень;

70000 гривень;

25000 гривень;
3. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету в сумі 6900000 гривень по
селищній раді по загальному фонду(видатки споживання ) в сумі 1868790 гривень 

КПКВ МБ 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 та їх виконавчих комітетів» по кодах 
видатків на суму 446800 грн :
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 223000
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 124000
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 49900
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 49900
КПКВ МБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 10000 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 5500
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 4500
КПКВ МБ 0112152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я» на суму 
150000 грн.
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

КПКВ МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів на суму 994000 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 40000
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 245000
КЕКВ 2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- 
769000
КПКВ МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 68000 грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»



КПКВ МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 199990 грн 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

спеціальному фонду ( видатки споживання ) на суму 20000 грн
КПКВ МБ 0117350 « Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)» в сумі 20000 грн.
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) программ
Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 
в сумі 20000 гривень ;

спеціальному фонду ( бюджет розвитку) на суму 2223200 грн:
КПКВ МБ 0112152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я» на суму 
38000,00 грн.
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
КПКВ МБ 0113112«3аходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту»
КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» 100000 грн

КПКВ МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів на суму 490000 грн
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
КПКВ МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 1511200 грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів»
КПКВ МБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 84000 грн
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів » 
для співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного 
навчання,інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання ..
Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 
в сумі 2223200 гривень.

відділу культури збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання ) в сумі 232360 гривень;
КПКВ МБ 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 5000 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 5000
КПКВ МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 16260 грн
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 5000

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 11260

КПКВ МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,цеп грів дозвілля та інших клубних закладів» 23400 грн

КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 2000
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 4000
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 17400
КПКВ МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 187700 грн
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 28500
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 12200
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 147000

спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 98000 гривень
КПКВ МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 49000 грн
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
КПКВ МБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек» 49000 грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів»



відділу освіти , молоді та спорту збільшити бюджетні призначення 
по загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 1509000 гривень;
КПКВ МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти » на суму 84000 грн:
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 73000
КЕКВ 2275«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 11000
КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» 1190500 грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 47000
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 1100000
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших

комунальних послуг» 43500
КПКВ МБ 0611061 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» 32500 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 2000
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 30500
КПКВ МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників» 2000 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»
КПКВ МБ 0611070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми» 1000 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»
КПКВ МБ 06115031 «Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл» 199000 грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 795000 гривень

КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» 795000 грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» 250000
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 545000

відділу охорони здоров’я та соціальної політики по загальному 
фонду(видатки споживання ) на суму 150000 грн:
КПКВ МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» 86000 грн
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
КПКВ МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідність ,дітям з інвалідністю, 
хворим ,які не здатні до самообслуговування! і потребують сторонньої допомоги) 47000 
грн;
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

КПКВ МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» 17000 грн;
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

фінансовому відділу збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3710160 в сумі 3650гривень;
КПКВ МБ 3710160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 3650 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 2000
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1650



4. Внести зміни до помісячного розпису доходів селищного бюджету 
загального фонду :

липень - 2000000 грн
жовтень 200000 грн
листопад 200000 грн
грудень 1600000 грн

5. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
селищного бюджету загального фонду по

селищній раді по загальному фонду (видатки споживання )

КПКВК МБ 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 та їх виконавчих комітетів» в сумі 24000 грн: 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -24000 грн
КПКВК МБ 0117680 « Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» 24000 грн
КПКВ МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

березень - 10000
КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»

липень 10000
КПКВ МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 58332,01 грн
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 34559,99
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 6542,02
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» - 4130,00
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3600,00
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших

комунальних послуг» - 9500,00
КПКВ МБ 0813104 « Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим 
віком,хворобою,інвалідністю»
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» липень 60000

вересень - 30000
жовтень - 30000

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» липень 13200
вересень -6600
жовтень -6600

КПКВ МБ 0115011 « Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту» - 268642,80 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» - 160270,00
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000,00
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження » - 78372,80

відділу освіти , молоді та спорту по загальному фонду (видатки споживання ):
КПКВ МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» -636000 грн
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 522000
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 114000
КПКВ МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 371000 грн
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 305000
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 66000
КПКВ МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти »265000 грн
КЕКВ 2411 « Заробітна плата» 217000
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 48000



КПКВ МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 78332,01
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 34559,99
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 6542,02
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» 14130,00
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 13600,00
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 6500,00
КЕКВ 2275 «Оплата інших комунальних послуг» 3000,00

КПКВ МБ 0615011 « Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту» 288642,80 грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження »

160270,00
50000,00
78372,80

6.Внести зміни до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №79-3/2020 року 
«Про селищний бюджет ТГ па 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

7. Відділу фішшс 
призначень голок міх р 
економічною ознаками

8. Контроль за вико 
питань бюджету, соціаль!

лищної ради внести відповідні зміни до бюджетних 
ядників коштів селищного бюджету за програмною та

шш:: рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 
економічного розвитку та інвестицій (Р. Люльчак).

Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
до рішення сесії
№ 242-11/2021
від 16.07.2021 р.

Зміни до додатку 1 «Доходи селищного бюджету на 2021 рік»
КБКД Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальнії 

фонд
Спеціальний фон

усього у т.ч 
бюджет
розвитку

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

2473000 2473000 -

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

599000 599000

1310100 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини,затовленої в порядку 
рубок головного користування

646000 646000 - -

1310200 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів
( крім рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини,затовленої в 
порядку рубок головного користування )

1879000 1879000

13030100 Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

17000 17000 - -

13030700 Рентна плата за користування надрами для 
видобування нафти

418000 418000 - -

13030800 Рентна плата за користування надрами для 
видобування природного газу.

205000 205000

18030200 Туристичний збір сплачений фізичними 
особами

4000 4000 - -

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 55000 55000 - -
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 447000 447000 - -

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 37000 37000 - -

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції 5000 5000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20000 20000 - -
22080400 Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом
70000 70000 - -

24062200 Кошти за шкоду що заподіяна на земельних 
ділянках комунальної власності

25000 25000 - -

40000000 Офіційні трансферти 463600 153600 310000 310000

41000000 Від органів державного управління 463600 153600 310000 310000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів 463600 153600 310000 310000

41055000 Субвенція на здійснення підтримки окремих 
закладів охорони здоров»я

128600 128600 - -

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету” 25000 25000 310000 310000

Разом 7363600 7053600 310000 310000

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Додаток№2 
до рішення сесії 
від 16.07.2021р 

№242 -11/2021

Зміни до додатку 2 «Фінансування селищного бюджету на 2021 рік»

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Усього

утому 
числі 

бюджет 
розвитку

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування - -3446200 -3446200 -3426200

208000

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

208100
Залишок коштів на початок року

-

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -3446200 -3446200 -3426200

X Загальне фінансування - -3446200 -3446200 -3426200

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями -3446200 -3446200 -3446200

602000
Зміни обсягів бюджетних коштів - - - -

602100 Залишок коштів на початок року

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -3446200 -3446200 -3446200

X Загальне фінансування -3446200 -3446200 -3446200

Начальник фінансового відділу



Зміни до додатку 3 « Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік», Додаток З 
до рішення сесії 
від 16.07.2021 р 
№242-11/2021

Код 
Програмно 
їкласифі 
кації 
видатків та 
кредиту 
вання 
місцевого 
бюджету

Код
Т ипової 
програмної 
класифі 
кації 
видатків 
та креди 
тування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціо 
кальної 
класифі к 
ації 
видатків 
та 
кредитує 
ання 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального 
виконавця,
Найменування 
бюджетної 
програмної

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

усього видатки 
сложи 
вання

3 них вида 
тки 
розв 
итку

усього у тому 
числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
спожи 
вання

3 них Видатки 
розвитку

оплата 
праці

комунальн 
і послуги 
га
енергоносі 
ї

опла
та
праці

комуналь 
ні
послуги
та
енергоно
сії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Селищна рада 1650415,19 1650415.19 -34559,99 90300 2243200 2223200 20000 2223200 3893615.19

0110000 Селищна рада 1650415,19 1650415,19 -34559,99 90300 2243200 2223200 20000 2223200 3893615.19

0 і 10150 0150 011 1 О рга н ізаці П не, і н фор за ці йно- 
аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих 
комітетів

422800 422800 99800

*

422800

0110160 0160 0111 Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

10000 10000 10000

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з 
лікування хворих на 
цукровий та нецукровий 
діабет

128600 128600 128600

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у 
сфері охорони здоров»я

150000 150000 38000 38000 38000 188000

0113112 3112 1040 Заходи державної політики 
з питань дітей та їх 
соціального захисту

- - 100000 100000 100000 100000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва

-58332,01 -58332,01 -34559,99 -9500 -58332,01

0115011 5011 0810 Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

-288642,80 -288642,80 -288642,80

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 
населених пунктів

994000 994000 490000 490000 490000 1484000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 
землеустрою

68000 68000 68000

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування 
та забудови територій!

20000 20000 20000



містобудівної документації)
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету»

199990 199990

0117680 7680
t

Членські внески до асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування»

24000 24000

0119770 9770 3220 Інші субвенції з місцевого 
бюджету

060000 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді та спорту

1777642,80 1782642,80 -

0610000 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді та спорту

1777642,80 1782642,80 -

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 455000 455000 305000
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти

554500 554500 -522000

061106 і 1061 072 і Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти

32500 32500

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти 
закладам и позаш кіл ьної 
освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

1000 1000

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері освіти

265000 265000 217000

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності 
центрів професійного 
розвитку педагогічних 
працівників

2000 2000

0615011 5011 0810 Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

268642,80 268642,80

0615031 5031 0810 Утримання та навчально - 
тренувальна робота 
комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл

199000 199000

0800000 Соціальний захист 
населення

150000 150000

0810000 Соціальний захист 
населення

150000 150000

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій 
фізичним особам,які надають 
соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
особам з 
інвалідністю,хворим,які не 
здатні до самообслуговування

47000 47000



1511200 1511200 1511200 1711190

24000

84000 84000 84000 84000

1105000 2882642.81

1105000 2882642.8'

84000 200000 200000 200000 655000
1143500 905000 905000 905000 1459500

*

32500

1000

265000

2000

268642,80

199000

150000

150000

47000



і потрсоують сторонньої 
допомоги

0813180 3 1 80 1060 1 іадання ні.іі,і населенню 
( крім не геранін війни і 

11раці. в і йс ько вої служби. 
органів внугрішніх справ та 
громадян, які постраждали 
впас,и.пік Чорнобильської 
катає грофи) на оплату 
жи і .іоно-комунальних после і

17000 17000

0813242 Й42 1090 Інші жоди у сфері 
соціального захисту і 
co ц і а. і ь н о го з або з печен н я

86000 86000

1000000 Відділ культури 335692.01 335692.01 63059.99
ІОіОООО Відділ культури 335692.01 335692.01 63059.99
1011060 1060 он 1 Керівництво і управління } 

відповідній сфері у містах 
(міси Києві), селищах, селах.
і ериторіа.іьпих громадах

5000 5000

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків 
ку л к і у р и л< л у б і в. цен тр і в 
дозвілля та інших клубних 
закладів

23400 23400

01 14030 4030 0824 Забезпечення діяльності 
бібліотек

0114082 1082 OS 20 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва

291032.01 291032.01 63059.99

0! JІ08О 1 080 (I960 Надання спеціальної освіти 
мисіецькими школами

16260 і 6260

3700000 Фінансовий відділ 3(і5о 3650
3710000 Ф і і і а н со в и й в і дд і л 3650 3650
371 IО60 1060 0 1 1 1 Керівниці но і \ правління \ 

ні 11 іоні іній сфері v місі ах 
(міси Кисні), селищах, селах. 
iepmopia.ii,них громадах

3650 36'0

Всього 3917400 3922400 28500

Начальник фінансовою відділу



17000

86000

47160 9X000 9X000 9X000 433692.: И
47160 9X000 9X000 9X000 433692.01

5000

21400 23400

49000 49000 «< 49000 49000

9500 49000 49000 49000 340032.0]

16260 .16260

3650
3650
3650

1364960 3446200 3426200 20000 3426200 7363600

Лідія ВАНІЛЕВИМ



Додаток №5 до рішення сесії 
селищної ради від 16.07.2021 р 
№242-11/2021

Зміни у додаток 5 " Міжбюджетні трансферти"
на 2021 рік 

9555000000 
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)

Код 
Класифікації 

доходу бюджету/ 
Код бюджету

Найменування трансферту/Найме’нування бюджету - надавала міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 153 600

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету: 25 000

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

128 600

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41050000
Г " ■ ... ■ - іГ:; ; ..XX ' X | ' -■ [ / ® »: ■ . .. ..' ... .'. ..

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 310 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету: 310 000

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 463 600

X загальний фонд

X спеціальний фонд



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету - 
отримувача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду селищного бюджету

6.

II. Трансферти із спеціального фонду обласного бюджету

119770 9770 Субвенція обласному бюджету 84 000
X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 84 000

X X загальний фонд 0

X X спеціальний фонд 84 000

Начальник фінансового відділу Лідія Вагилевич



w
2
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Sa 
о
Sa
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Sa

X

0117461
0110000
0100000

S—1

Код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

/

09555000000
(код бю

дж
ету)

7461 ю
Код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

кош
 

капіт;

0456

Код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету

гів бю
дж

ету розвитку на здійснен
 

альний ремонт об'єктів виробничої,
у 2021 ро

У
тримання та розвиток 

автомобільних доріг та 
дорож

ньої інфраструктури за 
рахунок кош

тів місцевого 
бю

дж
ету

С
елищ

на рада
С

елищ
на рада 4^

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

К
апітальний ремонт 

дорож
нього покриття вул. Т.

Ш
евченка (від буд.№

32 до

К
апітальний ремонт 

дорож
нього покриття 

вул. І. Ф
ранка с.Красне

Ui

Найменування об'єкта будівництва / 
вид будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

ня заходів на будівництво, 
] 

комунікаційної та соціальної 
•ці»

2021

2021 о
Загальна тривалість будівництва (рік 

початку і завершення)

реконст] 
інф

раст|

12200

1499000

■о
Загальна вартість будівництва, 

гривень

рукцію І J 
зуктури за

1 1 00
Рівень виконання робіт на початок 

бюджетного періоду, %

іеставр
і об'єкта

12200

1499000
1511200
1511200

ЧО

Обсяг видатків бюджету розвитку, 
які спрямовуються на будівництво 

об'єкта у бюджетному періоді, 
гривень

а
 цію

,
І ми

о 
о

о о
Рівень готовності об'єкта на кінець 

бюджетного періоду, %

w
□



буд.№58 ) с. Закерничне 
Капітальний ремонт

0600000 Відділ освіти, сім’ї,молоді 
та спорту

1105000

О610ООО Відділ освіти, сім’ї,молоді 
та спорту

1105000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт 
приміщень закладу 
дошкільної освіти «
Едельвейс»Перегінської 
селищної ради Івано-
Фрагківської області

2021 200000 200000 100

0611021 -• роэ і 1 Іадання загаявної..середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

J '• С4 Г1 1 і Сі—’ І ІД 1 4 і 1 і’ і jp 1'— 1V 1 V.* ill

Перегінського ліцею №1
2020-
2021

1500 000 63 310000 100

061 - . V 7 - х . іадання зш тільної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

ж тальиіііі pcMvii г
Перегінського ліцею №2

2021 осо
*

5UO00 100

0611021 1021 0921 Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Реконструкці Сливківської 
гімназії з добудовою

2021 545000 - 545000 100

1000000 Відділ культури 49000

1010000 Відділ культури 49000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності 
бібліотек

Капітальний ремонт 
центрального входу 
бібліотеки с. Красне

2021 49000 - 49000 100

Разом 2665200

Начальник фінансового відділу . Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Додаток №7
до рішення сесії селищної ради 
від 16.07.2021 р. №242-11/2021

Зміни до додатку 7 Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізіцію місцевих / регіональних програм у 2021 році

(грн)
Код

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видаткі в та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
ї видатків 

та 
кредитуван 

ня 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування 
м і с це вої/ре гі о нал ь н ої 

програми

Дата і номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100000 Селищна рада 100000 100000 100000
110000 Селищна рада 100000 - 100000 100000
113112 3112 1040 Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 
захисту

Цільова програма соціального 

захисту і підтримки дітей -сиріт 

дітей .позбавлених 

батьківськогопіклування , 

захисту їх житлових 

прав,попередження дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності на 2021 - 2025 

рр.

Рішеннясесії № 
236-9/2021 від 
14.06.2021 р.

100000 100000 100000

1000000 Відділ культури 74 000 25 000 49 000 49 000
1010000 Відділ культури 74 000 25 000 49 000 49 000

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Цільова програма " Духовне 
життя " на 2021 -2025 р.

Рішення 
сесії№247- 
11/2021 від
16.07.2021 р

74 000 25000 49000 49000

УСЬОГО /7 174000 25000 149000 149000

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ


