
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

від 30.09.2021 №285 -13/2021 
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 на 
2021 рік», протокол постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 
09.08.2021 року № 4, від 07.09.2021 р № 5, від 28.09.2021 р № 6 , 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 36000 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми :
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на додаткові 
виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі ЗбОООгривень;

субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41051400 « Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти 
« Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 
546200 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми :
0611182 « Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної сучасної 
та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 546200 гривень.
Здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду в сумі 217600 гривень.

субвенцію з державного бюджету КБКД 41034500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного 
розвитку окремих територій» в сумі 1500000 гривень та спрямувати її по коду бюджетної 
програми
0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» на нове будівництво спортивного 
майданчика з штучним покриттям по вул. Шевченка,35 А в с. Небилів Перегінської 
селищної ради територіальної громади в сумі 1500000 гривень ;
Здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду в сумі 1500000 гривень.



2.Врахувати в доходах селищного бюджету:
2.1. Спеціального фонду:
субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 35178 гривень та спрямувати її по коду бюджетної програми : 
0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» 

на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель с. Слобода - 
Небилівська Перегінської селищної ради.

3.Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 1700000 
гривень згідно додатку 1.

4.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету в сумі 1700000 гривень згідно з додатком 4 : 
селищній раді по загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 938300 гривень; 
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 272600 гривень;.
служба в справах дітей по загальному фонду (видатки споживання ) 6100 гривень 
відділу освіти по спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 11500 гривень . 
відділ культури по загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 122500 гривень; 
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 300000 гривень;
фінансовий відділ по загальному фонду (видатки споживання ) в сумі 20600 гривень; 
спеціальному фонду ( бюджет розвитку) в сумі 28400 гривень

Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального 
фонду в сумі 612500 гривень.

5.Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
селищного бюджету :
- зменшити бюджетні призначення фінансовому відділу по коду бюджетної програми 
3718710 « Резервний фонд місцевого бюджету»
КЕКВ 9000 « Нерозподілені видатки» 670000 гривень ;
- збільшити бюджетні призначення по відділу освіти , молоді та спорту в сумі 519000 
гривень , з них за кодами бюджетної програми :
0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 200000 гривень ;
0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» ;
КЕКВЗ132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 299000 гривень
на капітальний ремонт фасаду Небилівського ліцею по вул. Шевченка,486 в с. Небилів 
Перегінської селищної ради.
0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» 20000 гривень
надання матеріальної допомоги за особливі досягнення в спорті.
-збільшити бюджетні призначення по селищній раді в сумі 151000 гривень , з них за 
кодами бюджетної програми :
0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 
20000 гривень на надання субвенції головному управлінню державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області з них :
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення в сумі 5000 гривень;
3-ій державний пожежно - рятувальний загін в сумі 15000 гривень.
0116030«0рганізація благоустрою населених пунктів» 15000 гривень
КЕКВ 2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 
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» 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 66100 гривень.
0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 
КЕКВЗ 132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 49900 гривень.



Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
спеціального фонду в сумі 348900 гривень.

6. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду 
селищного бюджету на 2021 рік по субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( на оплату праці 
з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно -ресурсних центрів) в сумі 61300 
гривень згідно з реєстром .

7. Внести зміни до рішення селищної ради від 16.07.2021 року № 242 - 11/2021 
“Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік”, а саме
позицію “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)” замінити на “На виконання заходів регіональної 
цільової програми “Духовне життя” на 2021 рік (придбання будівельних матеріалів для 
проведення ремонту монастиря-скита Святого Апостола Андрея в урочищі “Лужки” 
Перегінської територіальної громади, який постраждав внаслідок пожежі)”.

8.Внести зміни в рішення сесії селищної ради від 14.06.2021 року № 176-9/2021 
про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 № 179-3/2020 « Про бюджет 
Перегінської територіальної громади на 2021 рік», щодо бюджетних призначень, 
передбачених обласному бюджету по загальному фонду за кодом бюджетної програми 
0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» , а саме :
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду селищного бюджету в сумі 
1000 000 гривень .

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління» 
збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 
1000 000 гривень .

КЕКВ 3220 « Капітальні трансферти органам державного управління» 
Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 
в сумі 1000000 грн.

9.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу 
видатків селищного бюджету на 2021 рік по головних розпорядниках коштів за 
рахунок зменшення бюджетних призначень та відповідно збільшення бюджетних 
призначень по кодах програмної та економічної класифікації видатків згідно додатку.

10. 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.

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

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради 
з питань фінансів , бюджету соціально-економічного розвитку , інвестицій та 
міжнародного співробітництва (Р. Люльчак).

Селищний голова І.Б. Люклян



Додаток 1
до рішення сесії
№285 -13/2021
від 30.09.2021 р.

Зміни до додатку 1 «Доходи селищного бюджету на 2021 рік»
КБКД

Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету

Усього Загальнії 
фонд

Спеціальний фонд
усього у т.ч 

бюджет 
розвитку

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

320000 320000 -

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини,заготовленої в 
порядку рубок головного користування

300000 300000 -

13030700 Рентна плата за користування надрами для 
видобування нафти

' 172000 172000 - -

13030800 Рентна плата за користування надрами для 
видобування природного газу.

100000 100000 - -

14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів;

196000 196000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 476000 476000 - -

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10000 10000 - -

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції 42000 42000 - -

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування майновим комплексом

84000 84000 - -

Всього без врахування трансферт 1700000 1700000 - -

40000000 Офіційні трансферти 2117378 2082200 35178 -

41000000 Від органів державного управління 2117378 2082200 35178 -

41034500 Субвенція з державного бюджету 1500000 1500000 - -

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів 617378 582200 35178 -

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної,сучасної та доступної 
загальної середньої освіти « Нова українська 
школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

546200 546200

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету” 71178 36000 35178 -

Разом 3817378 3782200 35178 -

Начальник фінансового відділу



Додаток?
до рішення сесії
від 30.09.2021р
№285-13/2021

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 - -2864000 2864000 2864000

208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів — -2864000 2864000 26864000

208100 Залишок коштів на початок року - = —

208400

Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 
фонду) -2864000 2864000 2864000

X Загальне фінансування -2864000 2864000 2864000
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000
Фінансування за активними 
операціями -2864000 2864000 2864000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -2864000 2864000 2864000

602100 Залишок коштів на початок року - ,,,

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 
фонду) -2864000 2864000 2864000

X Загальне фінансування -2864000 2864000 2864000

Начальник фінансового відділу q Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Зміни до додатку 3 « Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік». Додаток З 
до рішення сесії 
від ЗО .09.2021 р 
№285-13 /2021

Код 
Програмно 
ї класифі 
кації 
видатків та 
кредиту 
вання 
місцевого 
бюджету

Код 
Типової 
програмної 
класифі 
кації 
видатків 
та креди 
тування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціо 
нальної 
класифі к 
ації 
видатків 
та 
кредиту в 
ання 
бюджету

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

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

усього видатки
спожи 
вання

3 них вида 
тки 
розв 
итку

усього у тому 
числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
спожи 
вання

3 них Видатки 
розвитку

оплат
а
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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 1045500 1045500 49000 357678 322500 35178 " 292400 1403178

0110000 Селищна рада 1045500 1045500 49000 357678 322500 35178 292400 1403178

0110150 0150 0111 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

271600 271600 49900 44500 44500

*

44500 316100

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

2500 2500 2500

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

10300 10300 48000 48000 48000 58300

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

3600 3600 3600

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 
населених пунктів

474000 474000 49000 49000 49000 523000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 
землеустрою

64500 64500 64500

0117650 7650 0490 Проведення експертної 
грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

35178 35178 35178

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів 
щодо соціально- 
економічного розвитку 
територій

199900 199900 199900 199900

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету»

199000 199000 -49000 -49000 -49000 150000



0119770 9770 3220 Інші субвенції з місцевого 
бюджету

0119800 9800

/

0180 Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 
програм соціально- 
економічного розвитку 
регіонів

20000 20000

060000 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді та спорту

363600 363600 50000

0610000 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді та спорту

363600 363600 50000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -190000 -190000
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти

231500
231500

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти

-217500 -217500

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

18000 18000

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері освіти

83000 83000 50000

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності 
центрів професійного 
розвитку педагогічних 
працівників

25000 25000

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у 
сфері освіти»

20000 20000

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

5000 5000

0611182 1182 Виконання заходів, 
спрямованих на 
забезпечення якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середньої освіти 
« Нова українська школа» 
за рахунок субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам

328600 328600

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально- 
економічного розвитку 
окремих територій



30100 30100 30100 30100

20000

1204000 2213100 2213100 2213100 2576700

1204000 2213100 2213100 2213100 2576700

380000 380000 3800000 190000
1204000 -81000 -81000 -81000 150500

185000 185000 185000 -32500

2000 2000
*

2000 20000

-2000 -2000 -2000 81000

Ч

25000

20000

5000

229100 229100 229100 557700

1500000 1500000 1500000 1500000



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

60000 60000 60000

0800000 Соціальний захист 
населення

36000 36000 36000

0810000 / Соціальний захист 
населення

36000 36000 36000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

36000

1000000 Відділ культури 122500 122500 13100 300000 300000 300000 422500
1010000 Відділ культури 122500 122500 13100 300000 300000 300000 422500
1011060 1060 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

10000 1000 1000

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків 
кул ьтури,клубів, центр і в 
дозвілля та інших клубних 
закладів

129100

*

129100 300000 300000 300000 429100

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності 
бібліотек

8000 8000 8000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва

-19700 -19700 -19700

0111080 1080 0960 Надання спеціальної освіти 
мистецькими школами

4100 4100 13100 4100

3700000 Фінансовий відділ -649400 -649400 28400 28400 28400 -621000
3710000 Фінансовий відділ -649400 -649400 28400 28400 28400 -621000
3711060 1060 0111 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

20600 20600 28400 28400 28400 49000

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого 
бюджету

-670000 -670000 -670000

Всього 918200 918200 50000 1267000 2899178 2864000 35178 2864000 3817378

Начальник фінансового відділу / Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Додаток 4
до рішення сесії
№285 -13/2021
від 30.09.2021

Розподіл 
перевиконання загального фонду селищного бюджету за 8 місяців 2021 р.

Код 
бюджетної 
програми Назва розпорядників коштів, об’єктів

Сума ,грн
Загальний 
фонд

Спеціаль
ний фонд

Разом

Селищна рада 938600 272600 1242400
0110150 Придбання матеріалів ,оплата послуг, природного газу, 

комп»ютерного обладнання.
205500 44500 250000

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я для 
придбання медичного обладнання для КНП «Перегінська 
лікарня»Перегінської селищної ради

10300 48000 58300

0116030 Поточний ремонт огорожі ФАПу с.Закерничне, 
благоустрій населених пунктів.

459000 459000

0117130 Оплата наданих послуг по інвентаризації земель. 64500 64500
0117461 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Нова (від 

вул.Шевченка)в с.Слобода -Небилівська Перегінської 
селищної ради Івано-Франківської області

199000 199000

0117370 Капітальний ремонт футбольного поля в с. Ясень 
Перегінської селищної ради Івано-Франківської області

150000 150000

0119770 Субвенція обласному бюджету для співфінансування 
видатків на забезпечення якісної,сучасної та доступної 
загальної середньої освіти « Нова українська школа» 
в сумі 30100 грн , в т.ч. на закупівлю сучасних меблів - 
17900 грн; комп’ютерного обладнання - 12200 грн

30100 30100

Служба у справах дітей 6100 6100

0110160 Придбання матеріалів,оплата послуг 2500 2500
0113112 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку ( проведення 
заходів , присвячених Дню усиновлення -2000 грн; 
проведення профілактичного заходу з метою 
виявлення дітей шкільного віку,які перебувають у 
складних життєвих обставинах та надання їм допомоги 
у вигляді шкільного приладдя-1600 грн.

3600 3600

Фінансовий відділ 20600 28400 49000
3710160 Придбання матеріалів, обладнання та комп»ютерного 

обладнання
20600 28400 49000

Відділ культури 122500 300000 422500
1014060 На придбання матеріалів,оплату послуг та природного 

газу,капітальний ремонт клубу по вул. Шевченка ,32 в 
с. Закерничне.

109400 300000 409400

1011080 Оплата природного газу 13100 13100
Відділ освіти,молоді та спорту 11500 11500

061182 Виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти 
« Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам.»

11500 11500

Разом 1087500 612500 1700000

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Додаток №5 до рішення 
сесії селищної ради від 
30.09.2021 р № 285-13/2021

Зміни до додатку №5 Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

. 9555000000
їкод бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
ЇГРН.)

Код 
Класифікаці 

ї доходу 
бюджету/

Найменування трансферту/Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету 2082200

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1 500 000

41034500 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів одо соціально-економічного розвитку 1 500 000

41050000 Субвенції змісцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 582 200

41051400 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 546 200

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету: 36 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 35 178

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету: 35 178
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2 117 378 о
X загальний фонд : у г , і ; =■ ; * 1 2 082 2Q0 > ,

■■ X спеціальний фонд : =■ й ■ ' •. і ' : J • •• 2 352178 7 ч :



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 
бїЛЛ|ЖЄТУ______ . ..._____ ■ •__________ ________

119770 9770 ІНШІ субвенції; 3 МІСЦЄВОГО бюджету -1000000

II. Трансферти із спеціального фонду селищного 
бюджету

119770
X
X

| X '

__ "■■■■ _

X
-X

Інші субвенції з місцевого бюджету ______________
ї'Сс і "С> я т • . '’.яяя ■ . , - тя.я X
..  Яя: =: т =ї :==ЯЯ...  ’В...загальний фонд_________________________________
спеціальний фон і

___________1030100__________
__________ 2 роїнню__________
я : Х-ХХуі poo-ооо// я
у., , /Ж^О 1||І|Д|.::||Д|

Начальник фінансового відділу Лідія Вагилевич



Додаток №7
до рішення сесії селищної ради 
від 30.09.2021 р. №285-13/2021

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 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн 

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 3 5 5 7 В- 9 10
100000 Селищна рада 61900 13900 48000 48000
110000 Селищна рада 61900 13900 48000 48000

112152 2152 763 Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров"я

Комплексна програма охорони 

здоров"я населення на 2021 рік

Рішенпясесїі № 
120-7/2021 від 
09.032021 р.

58300 1-0300 48000 48000

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.

Рішенпясесїі № 
236-9/2021 від 
14.06.2021 р.

3600 3600

8000000 Відділ охорони здоровя та 
соціальної політики 36 000 36 000 0 0

8100000 Відділ охорони здоровя та 
соціальної політики 36 000 36 000 0 0

813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту населення

Програма соціального захисту 
населення

Рішенпясесїі № 
116-7/2021 від 36000 36000

Разом 97900 49900 48000 48000

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ


