
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 
 

від 13 вересня 2022 року                                                                                     №154 

 
Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної 
територіальної громади на 2022 рік 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України від 
15.03.2022 №2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих 
актів України», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
стану», рішенням Печеніжинської селищної ради від 24.12.2021 №692-9/2021 

«Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 2022 рік», 
письмовою заявою старости Рунгурського старостинського округу та в. о. 
старости Слобідського старостинського округу, виконавчий комітет селищної 
ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни в бюджетні призначення по загальному та спеціальному 
фондах головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній 
раді, а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду по КПКВМБ 
0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КЕКВ 
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на суму 729 500,00 грн.  

1.2. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду по КПКВМБ 
0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 30 000,00 грн. 

1.3. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду по КПКВМБ 
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та 
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 
699 500,00 грн. 

1.4. Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду по 
КПКВМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 
380 000,00 грн.  

1.5. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду по КПКВМБ 
0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 



освіти», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 
380 000,00 грн.  

1.6. Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду по 
КПКВМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки», КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
200 000,00 грн.  

1.7. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду по КПКВМБ 
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та 
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 
200 000,00 грн.  

При цьому здійснити передачу коштів із спеціального фонду (бюджету 
розвитку) до загального фонду в сумі 580 000,00 грн. 

2. Головним бухгалтерам внести зміни в кошторис доходів та видатків 
на 2022 р. відповідно до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника селищного голови Михайла СТЕФАНЮКА. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Ігор ДОВІРАК 


