
       

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 

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

 

від 15 лютого 2021 року селище Печеніжин 

 

Про внесення змін до бюджету 

Печеніжинської селищної ТГ на 2021 
рік  
 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням  Печеніжинської 
селищної ради  від 23.12.2020 № 57-3/2020 «Про бюджет Печеніжинської  
територіальної громади на 2021 рік», а також письмовим зверненням 

директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Будинок милосердя 
Блаженного Миколая Чарнецького», а також враховуючи нагальну 
необхідність здійснення видатків на оплату соціальних послуг підтриманого 
проживання для осіб похилого віку та/або повнолітніх осіб з інвалідністю, які 
потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування 

постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді та фінансовому відділу 
Печеніжинської селищної ради  по загальному фонду шляхом 
перерозподілу бюджетних призначень за кодами функціональної та 
економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1 Зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді по загальному фонду  на 

загальну суму 110 000,00 грн.., зокрема: 
- по КПКВМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» на суму 
50000,00 грн. в тому числі КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  - 30 000,00 

грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 20 000,00 грн.; 
- по КПКВМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  - 30 000,00 грн.; 
- по КПКВМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30 000,00 грн.; 
 1.2 Зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів  фінансовому відділу Печеніжинської селищної ради 

по загальному фонду КПКВМБ 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на 



утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об`єктів спільного користування» КЕКВ 2620 «Поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 75 000,00 

грн. 
 1.3 Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді по загальному фонду 
КПКВМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»на суму 
185000,00 грн. 

2. Головним бухгалтерам внести зміни в кошториси доходів та 
видатків на 2021 рік відповідно до цього рішення.  

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (М. Кузик). 

      

 

          

    Голова комісії                                                              Михайло КУЗИК                
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