
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 15 вересня 2022 року № 34 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради  

О. Бойчук – заступник селищного голови 

Н. Гедзик – староста с. Горохолина, с. Горохолин Ліс 

Ю. Мартинович – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець, с. Копачівка 

Я. Глодан – староста с. Старуня, с. Ластівці 

Н. Міщук – староста с. Підгіря, с. Діброва  

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету 

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак– заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Павликівська – приватний підприємець  

Д. Климів – приватний підприємець  

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк, Л. Гаврилюк, М. Яцейко, М. Захарчук, Т. Гаврилко,                                

І. Коляджин, С. Федорко 

   

 



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

 

 

2.   Голосування за порядок денний в цілому: 

за – 22 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про  внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

Доповідала: Н. Гасюк 

     Вирішили: рішення № 634-34/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                    Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 вересня 2022 року      cмт Богородчани                    № 634-34/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання 

звітності у період дій воєнного стану» №2118-IX, Законом України «Про 

внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 

15.03.2022 року №2134-IX, згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року 

№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», протоколу засідання комісії з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій Івано-Франківської 

обласної ради від 09.09.2022 року № 35, враховуючи листи департаменту 

фінансів облдержадміністрації від 19.07.2022 року №570/05.1-18/23 та від 

04.08.2022 року №618/05.1-18/23, лист КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради від 14.09.2022 року №769, лист 

ДП «Теплокомуненерго» від 12.09.2022 року №60, лист відділу освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради від 13.09.2022 року 

№272/01-14 та лист КП «ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради від 

14.09.2022 року №149, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Врахувати в доходах селищного бюджету  

по загальному фонду: 

 

  cубвенцію з обласного бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції 

місцевим бюджетам» в сумі 731 657,00 гривень та спрямувати її: 



 відділу освіти, молоді та спорту за КПКВК  0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

в сумі 731 657,00 гривень на: 

- придбання матеріалів для облаштування споруд цивільного захисту 

закладів освіти Богородчанської селищної ради  - 240 000,00 гривень; 

- ремонт укриття Підгірської гімназії Богородчанської селищної ради –           

31 657,00 гривень; 

- поточний ремонт приміщення Богородчанського ліцею №1 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району для 

облаштування місць перебування ВПО – 460 000,00 гривень. 

   

по спеціальному фонду: 

 

 cубвенцію з обласного бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції 

місцевим бюджетам» в сумі 950 000,00 гривень, та спрямувати її: 

   селищній раді за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» на закупівлю медичного обладнання для 

покращення матеріально-технічної бази КНП «Центр первинної 

медичної допомоги» Богородчанської селищної ради (для 

Жураківської амбулаторії сімейної медицини)  в сумі  950 000,00 

гривень. 

 

 кошти, що надійшли з обласного бюджету за кодом класифікації 

доходів бюджету  41053900  «Інші субвенції місцевим бюджетам» в 

сумі 560,89 гривень для повернення бюджетам територіальних громад 

області невикористаних коштів, спрямованих ними до обласного 

бюджету у 2021 році 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, які здійснювалися за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідки під час навчального процесу 

у закладах загальної середньої освіти та спрямувати їх: 

 відділу освіти, молоді та спорту селищної ради за КПКВК 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 3110 в сумі  8 560,89 гривень. 

 

2. Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету, а саме: 

 

 КПКВК 0113242  “Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення” КЕКВ 2730 в сумі 21 000,00 

гривень., в т. ч.: 

 “Інші субвенції з місцевого бюджету ” на додаткову виплату бійцям 

– добровольцям, які залучалися і залучаються та брали і беруть 

безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з 



національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 

2014 року (в т.ч. бійцям-добровольцям, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції 

Об’єднаних Сил в районах їх проведення) - 21 000,00 гривень. 

 

3. З метою приведення показників селищного бюджету у 

відповідність показників соціально-економічного розвитку територіальної 

громади, своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового 

забезпечення заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів та 

заходів територіальної оборони,  враховуючи поточне виконання 

селищного бюджету за 8 місяців 2022 року, збільшити дохідну частину 

селищного бюджету за рахунок поступлень земельного податку з 

юридичних осіб в сумі 1 425 310,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам селищного бюджету згідно з додатком. 

 

         4. Фінансовому управлінню селищної ради (Н. Гасюк) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   Додаток  

 до рішення виконавчого комітету 

 від 15.09.2022 р. № 634-34/2022 

Про розподіл коштів загального фонду селищного бюджету 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Короткий зміст Сума/грн./ В тому числі 

кошти, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

спеціального 

фонду 

(бюджету 

розвитку) 

Селищна рада на виконання Програми 

"Фінансової підтримки 

КНП "Богородчанська ЦЛ 

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2022 роки" 

(для оплати енергоносіїв  

за серпень-вересень 2022 

року) 

205 600,00     

на виконання комплексної 

цільової соціальної 

програми розвитку 

цивільного захисту 

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки (на 

виконання робіт з 

"Модернізації 

автоматизованої системи 

оповіщення територіальної 

громади про загрозу 

виникнення або 

виникнення надзвичайної 

ситуації") 

298 740,00     

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на благоустрій 

прилеглої території біля 

відділу освіти, молоді та 

спорту Богородчанської 

селищної ради по вул. 

Шевченка, 53 в смт. 

Богородчани Івано-

Франківської області 

  49 800,00     



поповнення статутного 

фонду ДП 

"Теплокомуненерго" 

Богородчанської селищної 

ради (для придбання 

стаціонарного 

промислового дизельного 

електрогенератора) 

470 000,00   470 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню 

ТПВ  

49 920,00     

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради 

 на закупівлю металічних 

конструкцій для 

облаштування 

найпростішого укриття у 

Підгірській гімназії 

Богородчанської селищної 

ради  

199 500,00   199 500,00 

 для монтажу  конструкцій 

у найпростішому укритті 

Підгірської гімназії 

Богородчанської селищної 

ради  

 49 950,00     

придбання вентиляторів, 

перехідників та фільтрів 

для системи вентиляції 

ПРУ у Грабовецькій 

гімназії Богородчанської 

селищної ради 

 68 000,00     

на придбання дверей для 

найпростішого укриття 

Глибоківської гімназії 

Богородчанської селищної 

ради 

 23 800,00     

на послуги з повірки 

лічильників у закладах 

освіти Богородчанської 

селищної ради 

10 000,00     

ВСЬОГО   1 425 310,00    669 500,00   

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 



 

 


