
 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята  сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                             

 Від  21 червня  2022 року № 705 

  смт. Великий Бичків 

 

 

Про внесення змін до рішення 13-ї сесії  

Великобичківської селищної ради 

 від 23.12.2021 р № 598 ІІ-е засідання 

«Про бюджет Великобичківської 

 селищної  ради  на 2022 рік» 

з внесеними змінами від 17.02.2022р. № 645, 

від 15.03.2022р. №670, від 12.05.2022р. №649. 
 

07525000000  

(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23,78 Бюджетного кодексу України, сесія Великобичківської 

селищної ради,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити зміни до фінансування селищного бюджету на 2022 рік 

згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Великобичківської селищної 

ради «Про бюджет Великобичківської селищної ради на 2022 рік» – «Розподіл 

видатків місцевого бюджету на 2022 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення; 

3. Затвердити зміни до розподілу видатків селищного бюджету на 2022 

рік за головними розпорядниками коштів (перерозподілу у межах змін 

загального обсягу видатків селищного бюджету, спрямування залишку коштів 

селищного бюджету, що утворився на 01.01.2022 року згідно додатку 2.1 до 

цього рішення.) 

 

 



 

 

 4. Затвердити зміни до розподілу витрат Великобичківського селищного 

бюджету на реалізацію місцевих програм у 2022 рік згідно з  додатком 3 до 

цього рішення. 

        5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

    6.  Додатки № 1-4, 2.1   до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

    7. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та туризму ( Одарка 

ЗЕЛЕНКО) .  

 

 

 

Селищний голова     Олег БУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЕННЯ 

до рішення сесії Великобичківської селищної ради від 21 червня 2022  року   

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12. 2021р. № 598 «Про 

селищний бюджет Великобичківської селищної ради  на 2022 рік» (з 

урахуванням внесених змін).  

На 18 сесії  VIII скликання Великобичківської селищної ради 

пропонується розглянути та внести зміни до бюджету територіальної громади 

на 2022 рік у зв’язку з необхідністю реалізації програм та кращого забезпечення 

установ фінансовим ресурсом, за рахунок перерозподілу, а саме: 

1. Зменшити фінансування: 

             1.1 По головному розпоряднику коштів селищного бюджету Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради 

пропонується зменшити видатки в сумі  - 200 000,00 грн.-  по КПКВКМБ 

0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» : 

- «Програму розвитку та підтримки аматорських творчих колективів в 

Великобичківській територіальній громаді на 2022 рік» в сумі-100 000,00грн. 

-  «Культурно-мистецька програма  по підтримці та розвитку культури у  

Великобичківській  територіальній громаді  на 2022 рік»,  в сумі – 

100 000,00грн. 

            1.2. По головному розпоряднику коштів селищного бюджету 

Великобичківської селищної ради пропонується зменшення видатків  в 

сумі 912 900,00 грн. в тому числі: 

     -  з програми «Запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, оперативного 

реагування на них у Великобичківській селищній територіальній громаді 

на 2022 рік» по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» зменшити 

фінансування в сумі – 100 000,00грн. 

     - з програма «Розвитку земельних відносин на території 

Великобичківської територіальної громади на 2022 рік» по КПКВКМБ 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» пропонується зменшити 

залишок  фінансування програми, так як у військовий час фінансування 

даних видатків не відбувається, в сумі- 512 900,00грн. 

- З Програми «Розвитку інфраструктури  у Великобичківській 

територіальній громаді на 2022 рік» пропонується перерозподіл  в сумі – 

300 000,00 грн: 

 по КПКВКМБ 0117350 «Розробка комплексного плану 

просторового розвитку територій Великобичківської ТГ» в сумі -

200 000,00грн. 

 по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» Співфінансування поточного ремонту  дороги Луг-

Косівська Поляна в сумі – 100 000,00 грн. 



 

 

2. Збільшити фінансування: 

2.1. В місцевій Програмі «Розвиок інфраструктури  у 

Великобичківській територіальній громаді на 2022 рік»  в сумі -

580 000,0грн., а саме: 

- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 

співфінансування  поточного ремонту комунальних та автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, Великобичківської 

територіальної громади в сумі -500 000,00грн.,  

 - КПКВКМБ 0116040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води»  на 

співфінансування грантів, (на заробітну плату з нарахуваннями )в сумі - 

80 000,00грн. 

       2.2.  В місцевій Програмі «Фінансової підтримки комунальних 

підприємств у Великобичківській селищній територіальній громаді на 2021-

2023 роки» по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або 

надають житлово комунальні послуги» пропонується збільшити видатки в сумі 

-527 000,00грн, а саме:  

- для забезпечення функціонування Великобичківської їдальні, яка 

безкоштовно проводить послуги по харчуванню внутрішньо 

переміщених або евакуйованих осіб в зв’язку з воєнним станом на 

території України, надати фінансову підтримку (на заробітну плату з 

нарахуваннями та енергоносії в сумі – 507 000,00  грн.) 

-для підтримки Кобилецько -Полянського ВЖКП - 20 000,00грн. 

3. Також пропонується зменшити видатки з заробітної плати з 

нарахуваннями в сумі -250 000,00грн.  по КПКВКМБ 0113104 Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,  так як 

відділ самостійно ще, не функціонує, і збільшити видатки на фінансування 

заробітної плати з нарахуваннями в сумі -255 900,00 грн.  по КПКВКМБ 

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. 

4. Станом на 21 червня  поточного року залишок не уточнених вільних 

залишків загального фонду без урахувань субвенції , що утворились на початок 

року складає 480 746,17 грн. з  яких пропонуємо забезпечити фіннасування 

місцевої програми «Програму районної державної адміністрації для 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 

на 2022 рік» в сумі -50 000,00 грн. по КПКВКМБ 3719800 «Субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» . 

 

 

  Начальник фінансового відділу   Мар’яна ЧІЧАК 


