
 

 

                  УКРАЇНА 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 сесія VIII  демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № ___/01-2023 

 

від 10 березня 2023 року                                                           селище Лисець 

Про  спрямування залишку 

коштів загального та спеціального 

фондів селищного бюджету 

 

         Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України та 

рекомендаціями постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку, враховуючи необхідність профінансувати окремі статті 

видатків, розглянувши листи КЗ Місцевої пожежної охорони № 13 від 

28.02.2023 року, відділу бухгалтерського обліку та звітності від 27.02.2023 року 

№ 19, відділу освіти, культури, молоді та спорту № 42 та 43 від 28.02.2023 року, 

КНП  «Лисецька лікарня» № 129 від 27.02.2023 року, селищна рада   

в и р і ш и л а : 

1. Здійснити розподіл вільного залишку бюджетних коштів, які склалися на 

рахунку загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів селищного 

бюджету станом на 01 січня 2023 року, на суму 4 245 473.60 гривень, згідно з 

додатком 1. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду на суму  644 959  гривень. 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Н. Самойленко) внести відповідні зміни 

до бюджетних  призначень головних розпорядників коштів селищного бюджету 

за програмною та економічними ознаками.   
3. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності (Д. 

Говзан), відділу освіти, культури, молоді та спорту (С. Шарабуряк), головному 

бухгалтеру КНП «Лисецька лікарня» (Н. Фуфалько), головному бухгалтеру 

Лисецького ЖКУ (О. Зорій) внести зміни до помісячного плану асигнувань 

розпорядників коштів селищного бюджету за програмною та економічними 

ознаками 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради (І.В. Говеру) та голову 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 

(Х.М. Романишак).   

 

Селищний голова                                                                Анатолій ЛУЩАК 

 



 

 

 

 

Додаток  1 

До рішення  сесії Лисецької селищної 

ради від 10 березня 2023 року 

«Про спрямування залишку коштів 

загального та спеціального фондів 

селищного бюджету» 

Спрямування залишку коштів загального фонду селищного бюджету , 

 який склався станом на 01 січня 2023 року 

 
№ 

з/п 

 

КПКВК 

 

Назва головного розпорядника 

коштів 

 

Сума всього 

(грн.) 

в  тому числі 

видатки 

споживання 

видатки 

розвитку 

 
01   Лисецька селищна рада 3 561 484.00 2 916 525.00 644 959 

1 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 

2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»  в т.ч. на : 

1 498 484.00 853 525.00 644 959 

 
 

- - придбання меблів у паліативне 

відділення (стільці, стола та диван) 
 

207 074.00  

 

 

- система автоматичної пожежної 

сигналізації з матеріалами та 

оповіщення про пожежу 

 
199 472.00  

 
 

- встановлення систем відео нагляду  
146 979.00  

 

 

- поточний ремонт госп. приміщення 

за адресою Радчанська,10 

смт.Лисець 

 
   300 000.00  

 

 

3110  «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» (співфінансування 

проєкту «Влаштування дахової 

сонячної електростанції для власних 

потреб КНП «Лисецька лікарня» 

 
 644 959 

2 0113242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 
423 000.00 423 000.00 

 

  2730 «Інші виплати населенню» 

(323 000грн.безповоротна грошова 

допомога для встановлення 

пам’ятників загиблим воїнам 

територіальної громади Роздільській 

А.І., Чижовій І.І.; 100 000грн. 

важкохворим,згідно поданих заяв на 

виконком селищної ради ) 

 423 000.00 

 

3 0110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності селищної, 

сільської рад 

540 000.00 540 000.00 

 

  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» (100 000 

грн.-меблі; 100 000грн. матеріали для 

ремонту санвузлів у приміщ. 

адмінбудинку 1 поверх;) 

 200 000.00 

 



  2240 ««Оплата послуг (крім 

комунальних)»: 

-200 000грн. поточний ремонт 

санвузлів у приміщенні 

адмінбудинку 1 поверх; 

-140 000грн. облаштування перил і 

пандуса_нежитлового приміщення, 

яке знаходиться за адресою селище 

Лисець по вул.Січ. Стрільців, 54) 

 340 000.00 

 

4 0116030 Організація благоустрою населених 

пунктів 
300 000.00 300 000.00 

 

  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» (матеріали 

для поточного ремонту роздягалки 

стадіону в с. Ст. Лисець) 

 
100 000.00 

 

  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (поточний ремонт 

роздягалки стадіону в с. Ст. Лисець) 

 
200 000.00 

 

5 0118240 Заходи та роботи з територіальної 

оборони 
500 000.00 500 000.00 

 

  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» (100 000грн. 

матеріали для пот. ремонту 2-го 

поверху приміщення; 100 000грн. 

матеріали на додаткові роботи на 

систему опалення приміщення по 

вул.Коцюбинського,9 в селі Ст. 

Лисець) 

 200 000.00 

 

  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (200 000грн. 

пот.ремонт 2-го поверху приміщення; 

100 000 грн.  додаткові роботи  

системи опалення приміщення по 

вул.Коцюбинського,9 в селі Ст. 

Лисець 

 300 000.00 

 

6 0119800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

300 000.00 300 000.00 

 

  2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» 

( субвенція 1241) 

 300 000.00 

 

 06   Відділ освіти, культури, молоді                            

та спорту 

653 989.60 653 989.60  

1 0614060 Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 
229 900.00 229 900.00 

 

  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  (199 900 грн. пот. 
 229 900.00 

 



ремонт приміщення з заміною 

вхідних дверей на енергозберігаючі у 

кількості 3 шт ; 30 000грн. послуги з 

технічного обслуговування та 

утримання в належному стані 

внутрішніх електромереж ; послуги з 

встановлення автономного джерела 

живлення в приміщенні котельні 

Старолисецького будинку культури) 

2 0611080 Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 289 900.00 289 900.00 

 

  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» придбання 

матеріалів для ремонту музичної 

школи 

 99 900.00 

 

  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» ( поточний ремонт 

музичної школи )                
 190 000.0 

 

3 0611021 Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

134 189.60 134 189.60 

 

  2111 «Заробітна плата» 

(Старолисецький ліцей – оплата по 

договору ЦПХ за облаштування 

відкосів) 

 70 000.00 

 

  2120 «Нарахування на оплату праці» 
 15 400.00 

 

  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  (оплата за послуги з 

технічного обслуговування 

обладнання електрощитових 

Лисецького ліцею)                 

 48 789.60 

 

 
21   КЗ Місцева пожежна охорона 

1 

2118130 

Забезпечення діяльності 

місцевої пожежної охорони 

 

30 000.00 30 000.00 

 

  2273 «Оплата електроенергії» 
 30 000.00 

 

РАЗОМ 
4 245 473.00 3 600 514.00 644 959 

 

 

      Селищний голова                                                    Анатолій ЛУЩАК 

 


	УКРАЇНА

