
 
УКРАЇНА 

БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

Дванадцята позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

ПРОЕКТ 

від 24 лютого 2022 року      село Білоберізка 

№ ___/8-12/2022 

  

Про внесення змін  
до бюджету Білоберізької 
сільської територіальної  
громади на 2022 рік. 

 

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-

VI із змінами, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР із змінами, п.п. 3, 14, 15 рішення сільської 
ради «Про бюджет Білоберізької сільської територіальної громади на 2022 рік» 
від 23.12.2021 № 596/8-11/2021 з наступними змінами, рішенням сесії Івано-

Франківської обласної ради «Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок 
планових надходжень у 2022 році» від 24.12.2021 № 355-11/2021 та протоколом 
постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму від ___.02.2022 № 

28 сільська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до додатку 1 рішення сільської ради від 23.12.2021 року 

№ 596/8-11/2021 «Про бюджет Білоберізької сільської територіальної громади 
на 2022 рік»: 

1.1. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету 
Білоберізької сільської територіальної громади за кодом класифікації доходів 
41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 
заходів» на суму 2982074 грн.  

 

2. Внести зміни до додатку 3 рішення сільської ради від 23.12.2021 року 
№ 596/8-11/2021 «Про бюджет Білоберізької сільської територіальної громади 
на 2022 рік»: 

2.1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного 
бюджету в сумі 2982074 грн. для спрямування головному розпоряднику 

бюджетних коштів сільського бюджету, а саме: 



- Білоберізька сільська рада за КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів», за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 
(придбання) інших об’єктів» в сумі 2982074 гривень, з яких : 

- 1486720 грн. спрямувати їх на «Нове будівництво 
берегозакріплювальних споруд на річці Білий Черемош в селі Голошина 
урочище Репеда біля господарства Тамбора Василя Верховинського району 
Івано-Франківської області; 

- 1495354 грн. спрямувати їх на «Нове будівництво 
берегозакріплювальних споруд на річці Білий Черемош в селі Голошина біля 
господарства Сливчука Юрія Верховинського району Івано-Франківської 
області; 

2.2. внести зміни по головному розпоряднику коштів Білоберізька 
сільська рада до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського 

бюджету на 2022 рік, а саме: зменшити бюджетні призначення за КПКВК 
0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів», на загальну суму -40000 

грн. за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів»; 

2.3. внести зміни по головному розпоряднику коштів Білоберізька 
сільська рада до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського 
бюджету на 2022 рік, а саме: збільшити бюджетні призначення за КПКВК 
0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти», на загальну суму 40000 грн. за КЕКВ 2110 «Оплата праці». 

 

3. Внести зміни до додатку 6 рішення сільської ради від 23.12.2021 року 
№ 596/8-11/2021 «Про бюджет Білоберізької сільської територіальної громади 
на 2022 рік»: 

- внести у додаток «Програма розвитку місцевого самоврядування в 
Білоберізькій територіальній громаді на 2021-2025 роки» в сумі 15000 грн; 

 

4. Спрямувати вільний залишок коштів, який склався станом на 
01.01.2022 року по загальному фонду сільського бюджету на загальну суму 

40000 грн. на проведення видатків загального фонду, а саме : 
- внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів Білоберізька сільська рада по КПКВК 0119800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів», на загальну суму 40000 грн. за КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» для 
фінансування програми "Про удосконалення організації роботи служби 
превентивної поліції,покращення їх матеріально-технічного забезпечення та 
підняття іміджу служби в Білоберізькій територіальній громаді на 2021-2025 

роки". 

 

5. Спрямувати вільний залишок коштів по «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», який склався станом на 01.01.2022 

року по загальному фонду сільського бюджету по головному розпоряднику 



бюджетних коштів Білоберізька сільська рада за КПКВК 0117363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», за КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 49580 гривень 
спрямувавши їх на придбання комплектуючих для опалення Гринявського 
ліцею опорного закладу (з дошкільним відділенням) Білоберізької сільської 
ради, Верховинського району, Івано-Франківської області, за адресою: вул. 
Центральна, 24-А, с. Гринява, Верховинський район, Івано-Франківська 
область. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 49580 грн. 

 

6. Начальнику фінансового відділу сільської ради Феркаляку В.Д. внести 
відповідні зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2022 

рік та внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головного 
розпорядника коштів за програмною та економічною ознаками. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови В. Пилип’юка і постійну комісію з питань фінансів, бюджету 
та планування соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
туризму (С. Пилипко). 

 

 

Білоберізький сільський  голова                              Д.І.Іванюк 
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