
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок перша сесія 
РІШЕННЯ  

 
від 17 вересня 2019 року селище Печеніжин 
№ 2398-41/2019  
 
Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної ради ОТГ на 2019 
рік  

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від 11.12.2018 № 2010-33/2018 «Про бюджет Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», з наступними 
змінами і доповненнями, селищна рада 

вирішила: 
 

1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади по 
загальному та спеціальному фонду шляхом перерозподілу бюджетних призначень за 
кодами функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1 Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету КПКВМБ 
0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 100 000,00 грн.(поточний ремонт 
вул. Франка в смт. Печеніжин); 

1.2 Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету КПКВМБ 
0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 497 285,00 грн. (впорядкування 
центрального парку в смт. Печеніжин); 

1.3 Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету 
КПКВМБ 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» (частина коштів виділених 
із вільного залишку на співфінансування) на суму 330 000,00 грн. 

1.4 Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду КПКВМБ 
0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 927 285,00 грн. 
(Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Франка в смт. Печеніжин по 
Печеніжинській ОТГ Коломийського району). 
При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду у спеціальний фонд в сумі 
927 285,00 грн. 



          2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести відповідні 
уточнення в бюджетні призначення селищного бюджету згідно рішення.          
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
Печеніжинської селищної ради ОТГ Я. Бакая. 
     
 
 
 
 
 
   Печеніжинський селищний голова ОТГ    Довірак І.В.  
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