
 
       

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Тридцять восьма сесія 

РІШЕННЯ 
від 21 травня 2019 року      смт. Печеніжин 
№ 2231-38/2019 

 
Про затвердження розпорядження 
селищного голови «Про внесення змін 
до селищного бюджету на 2018 р.»  
 

Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
розглянувши розпорядження селищного голови «Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2018 р.» №149-д від 22 жовтня 2018 р., №152-д від 26 жовтня 2018 р., 
№153-д від 26 жовтня 2018 р., №156-д від 30 жовтня 2018 р., №159-д від 06 
листопада 2018 р., №163-д від 08 листопада 2018 р., №167-д від 15 листопада 2018 
р., №170-д від 20 листопада 2018 р., №171-д від 22 листопада 2018 р., №176-д від 27 
листопада 2018 р., №181-д від 03 грудня 2018 р., №186-д від 05 грудня 2018 р., 
№189-д від 11 грудня 2018 р., №190-д від 11 грудня 2018 р., №192-д від 11 грудня 
2018 р., №195-д від 13 грудня 2018 р., №198-д від 14 грудня 2018 р., №200-д від 19 
грудня 2018 р., №201-д від 20 грудня 2018 р., №202-д від 20 грудня 2018 р., №205-д 
від 20 грудня 2018 р., №208-д від 22 грудня 2018 р., №209-д від 26 грудня 2018 р., 
№211-д від 26 грудня 2018 р., №212-д від 26 грудня 2018 р., №216-д від 27 грудня 
2018 р., №218-д від 27 грудня 2018 р., селищна рада об’єднаної територіальної 
громади вирішила  
 

в и р і ш и л а: 
  

1. Затвердити розпорядження селищного голови «Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2018 р.»  №149-д від 22 жовтня 2018 р., №152-д від 26 
жовтня 2018 р., №153-д від 26 жовтня 2018 р., №156-д від 30 жовтня 2018 р., №159-д 
від 06 листопада 2018 р., №163-д від 08 листопада 2018 р., №167-д від 15 листопада 
2018 р., №170-д від 20 листопада 2018 р., №171-д від 22 листопада 2018 р., №176-д 
від 27 листопада 2018 р., №181-д від 03 грудня 2018 р., №186-д від 05 грудня 2018 р., 
№189-д від 11 грудня 2018 р., №190-д від 11 грудня 2018 р., №192-д від 11 грудня 
2018 р., №195-д від 13 грудня 2018 р., №198-д від 14 грудня 2018 р., №200-д від 19 
грудня 2018 р., №201-д від 20 грудня 2018 р., №202-д від 20 грудня 2018 р., №205-д 
від 20 грудня 2018 р., №208-д від 22 грудня 2018 р., №209-д від 26 грудня 2018 р., 
№211-д від 26 грудня 2018 р., №212-д від 26 грудня 2018 р., №216-д від 27 грудня 
2018 р., №218-д від 27 грудня 2018 р., (розпорядження додаються). 
 
 
 
             Секретар ради            О.Дудінчук 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  22.10.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 149-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 

 1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,зокрема: 
           1.1.1 Внести зміни до розпису по КПКВК 0113160 «Надання соціальних 
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  100,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населенню» на суму  100,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 
 

 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  26.10.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 153-д 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

1. Внести зміни до дохідної та видаткової частини спеціального фонду  
бюджету (власних надходжень бюджетних установ) головному розпоряднику 
бюджетних коштів відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади: 

 1.1. Внести зміни по КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання», зокрема: 
            - збільшити дохідну частину за рахунок послуг що надаються бюджетними 
установами ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю» на суму 23 000,00 грн.  
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
18 800,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 4200,00 грн. 

 2. Внести зміни до помісячного розпису видаткової частини загального фонду 
бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній 
раді об’єднаної територіальної громади, по КПКВМБ 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради», а саме: 
          - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з жовтня 
на грудень в сумі 7 000,00 грн., 
         - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети матеріали» з 
грудня на жовтень в сумі 7 000,00 грн. 
 3. Головному бухгалтерам внести зміни до  селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
В. о. Печеніжинського селищного голови ОТГ,                                 
секретар ради           Дудінчук О. В. 

 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  26.10.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 152-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 
1.1. по КПКВМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети матеріали 
обладнання та інвентар» на суму  6000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму  6000,00 грн. 
1.2. по КПКВМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  40 000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму  40 000,00 грн. 
(Печеніжинському ККП на поточний ремонт приміщення стадіону с-ща Печеніжин).     
1.3. внести зміни до помісячного розпису, зокрема: 
          - перенести бюджетні призначення  по КПКВМБ 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради» КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» з жовтня на грудень в сумі 10 000,00 грн., 
         - перенести бюджетні призначення  по КПКВМБ 0116030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» з грудня на жовтень в сумі 10 000,00 грн. 
 2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 
головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді 
об’єднаної територіальної громади по КПКВМБ 0117370 «Реалізація інших заходів 
щодо соціально-економічного розвитку територій», а саме: 



             - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 
інших об’єктів» на суму  60 000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» на суму  60 000,00 грн. (Печеніжинському 
ККП на поточний ремонт приміщення стадіону с-ща Печеніжин). 
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
В. о. Печеніжинського селищного голови ОТГ,                                 
секретар ради           Дудінчук О. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  30.10.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 156-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 

 1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,зокрема: 
           1.1.1 Внести зміни до розпису по КПКВК 0113160 «Надання соціальних 
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  200,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населенню» на суму 200,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 

 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  06.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 159-д 

      
     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду : 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ  0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради», а саме: 

            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму 56 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 56 000,00 грн. 
 2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в. о. Печеніжинського 
селищного голови ОТГ, секретаря ради  О. Дудінчук. 
 
 
 
 
 
В. о. Печеніжинського селищного голови ОТГ, 
секретар ради                                                                              О. В. Дудінчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від  08.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№163-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні» та рішенням Івано-Франківської 
обласної ради від 21.09.2018 р. №927-23/2018 «Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.08.2018 р. №761-20/2018 «Про фінансування природоохоронних 
заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за 
рахунок планових надходжень у 2018 році» (зі змінами) , відділу бухгалтерського 
обліку та звітності: 

 1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду : 
           1.1. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти», а саме: 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали» з грудня на листопад в сумі  150,00 грн. 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» з листопада на грудень в сумі  150,00 грн.  
 2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду : 
 2.1. Внести зміни до розпису по КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 
(придбання) інших об’єктів» на суму  50 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 
інших об’єктів» на суму  50 000,00 грн.  
           3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
селищного голови ОТГ  Стефанюка М.Я. 
 
Печеніжинський  селищний голова ОТГ                           І. В. Довірак  

 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  15.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 167-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 

 1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,зокрема: 
           1.1.1 Внести зміни до розпису по КПКВК 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  1 500,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму 1 500,00 грн. 
 1.1.2 Внести зміни до розпису по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  160,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму 160,00 грн. 
 1.1.3 Внести зміни до розпису по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  480,00 грн. 



 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму 480,00 грн. 
 1.1.4 Внести зміни до розпису по КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності 
місцевої пожежної охорони», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  300,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму 300,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  20.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 170-д 

      
Про внесення змін  

      до бюджету на 2018 р.  
     

Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування  в Україні», а також рішеннями сесій Івано-
Франківської обласної ради від 16.02.2018 № 761-20/2018 «Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища за рахунок планових надходжень в 2018 році» та від 21.09.2018 № 927-
23/2018 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018 № 761-20/201» 
відділу бухгалтерського обліку та звітності: 

  
1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 

коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 
  1.1 Внести зміни до розпису видаткової частини загального фонду бюджету по 
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад», зокрема: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  4 000,00 грн.; 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» на суму 4 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
Перший заступник 
Печеніжинського селищного голови ОТГ                                М. Я. Стефанюк 

 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  22.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 171-д 

      
     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду : 
          1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0117442  «Утримання та розвиток 
інших об’єктів транспортної інфраструктури», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 45 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 45 000,00 грн. 
 2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                               І. В. Довірак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  27.11.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 176-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 

1.1. по КПКВМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети матеріали 
обладнання та інвентар» на суму  10 000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму  10 000,00 грн. 
 1.2. по КПКВМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  9 942,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму  9 
942,00 грн.     

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме: 
 2.1. по КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму  300,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 
суму  300,00 грн. (оплата посвідчень газовикам);    
 2.2. по КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»: 



            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  600,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  на 
суму  600,00 грн. (оплата посвідчень газовикам).   
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  03.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 181-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0117442  «Утримання та розвиток 
інших об’єктів транспортної інфраструктури», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 6 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 6 000,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:  
 2.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності 
бібліотек»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  3 000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар»  на суму  3 000,00 грн. (оплата періодичних видань).   
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від  05.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 186-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:  
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму  520,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму  520,00 грн. (поточний ремонт клубу с. Марківка), 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
10 583,71 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці»  на суму  10 583,71 грн.     
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника 
Печеніжинського селищного голови ОТГ  М. Стефанюка. 
 
 
 
 
Перший заступник Печеніжинського  
селищного голови ОТГ                                                             Стефанюк М. Я. 

 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від  11.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 189-д 

      
     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду : 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0110180  «Інша діяльність у сфері 
державного управління», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 13 800,00 грн. 

  - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 13 800,00 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0115062  «Підтримка спорту 
вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
на суму 17 500,00 грн. 

  - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2720 «Стипендії» на суму 
17 500,00 грн. 
          1.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0117442  «Утримання та розвиток 
інших об’єктів транспортної інфраструктури», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 5 630,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 5 630,00 грн. 
 1.4. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0118130  «Забезпечення діяльності 
місцевої пожежної охорони», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму 15 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 15 000,00 грн. 
 1.5. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0113140  «Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 



коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 2 400,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 2 400,00 грн. 
 2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                               І. В. Довірак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  11.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 190-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:  
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму  1 000,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму  1 000,00 грн.  
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                        І. В. Довірак                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  11.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 192-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
на суму  50 000,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
на суму 50 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  13.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 195-д 
 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, а 
саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВК 0118130  «Забезпечення діяльності 
місцевої пожежної охорони», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
4 000,00 грн. 
   - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» на суму  2 000,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 6 000,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:  
 2.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності 
бібліотек»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму  1 200,00 грн., 
           - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму  10 000,00 грн.  
           - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  на 
суму  20 000,00 грн.  
           - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2275 «Оплата інших 
енергоносіїв»  на суму  8 800,00 грн.  
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
23 300,00 грн., 



           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці»  на суму  14 100,00 грн.  
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар»  на суму  2 600,00 грн. 
 2.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  2 500,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2275 «Оплата інших 
енергоносіїв»  на суму  2 500,00 грн.  
 2.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної 
освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими): 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
67 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
на суму  67 000,00 грн. 

3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  14.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 198-д 
 

Про внесення змін  
до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», в зв’язку з невиконанням плану в 
дохідній частині бюджету (власні надходження бюджетних установ) відділу 
бухгалтерського обліку та звітності: 

 1. Внести зміни до дохідної та видаткової частини спеціального фонду  
бюджету, зокрема: 

1.1 Зменшити дохідну частину бюджету: 
- по КБКД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю» на загальну суму 5232,00 грн.. (0111010 «Надання 
дошкільної освіти» – 1032,00 грн., 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів,  центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 4200,00 
грн.); 
- по КБКД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» на загальну суму 
2563,00 грн.. (0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності селищної ради»); 

1.2 Зменшити видаткову частину бюджету по:  
- КПКВМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності селищної ради» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  2563,00 грн.; 
-  КПКВМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти 
харчування» на суму 1032,00 грн.; 
- КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,  
центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 4 200,00 грн. 

2. Головному бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ та відділу 
культури Печеніжинської селищної ради ОТГ  внести дані зміни до  селищного 
бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 

 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  19.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 200-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 
суму 18 480,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 18 480,00 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111020  «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 37 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 37 000,00 грн. 
 1.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111010  «Надання дошкільної 
освіти», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 45 000,00 грн. 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 2 700,00 грн. 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на 
суму 1 500,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 41 000,00 грн. 



            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
4 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» на суму 4 200,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:  
 2.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної 
освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на 
суму  351,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  
на суму  351,00 грн.  
 2.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності 
бібліотек»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на 
суму  1 500,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  
на суму  1 500,00 грн.  
 2.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  10 547,00 грн., 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  
на суму  10 547,00 грн.  
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  20.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 201-д 
                      

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України, керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
29.03.2002 року №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного 
фонду", рішенням виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради  ОТГ від 
13.12.2018 № 362 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету»,  відділу 
бухгалтерського обліку та звітності: 

 
1.  Виділити з резервного фонду місцевого бюджету матеріальну допомогу  в 

сумі 20000,00 (двадцять тисяч) гривень громадянину Боднаренку Миколі 
Степановичу, жителю смт. Печеніжин, вул. Сірка 37, для відновлення житлового 
будинку, пошкодженого внаслідок пожежі яка мала місце 20 листопада 2018 року. 

 
1.1. Зменшити бюджетні призначення в головного  розпорядника бюджетних 

коштів Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної КПКВК 0118700 
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 20000,00 грн. 

1.2. Збільшити бюджетні призначення головному  розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної на суму 20000,00 
грн., КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на відшкодування 
наслідків надзвичайної ситуації, що мала місце 20 листопада 2018 року, для 
відновлення будинку жителя смт. Печеніжин,  Боднаренку М.С.  
           2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак                               
 
 
 

 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  20.12.2018 р.                                                                           смт. Печеніжин                                          
№ 202-д 
                     

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України, керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
29.03.2002 року №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного 
фонду", рішенням виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради  ОТГ від 
13.12.2018 № 363 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету»,  відділу 
бухгалтерського обліку та звітності: 

 
1.  Виділити з резервного фонду місцевого бюджету матеріальну допомогу  в 

сумі 40000,00 (сорок тисяч) гривень громадянину Федюку Михайлу Прокоповичу, 
жителю с. Рунгури, вул. Набережна, 36, для відновлення житлового будинку, 
пошкодженого внаслідок пожежі яка мала місце 20 листопада 2018 року. 

1.1. Зменшити бюджетні призначення в головного  розпорядника бюджетних 
коштів Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної КПКВК 0118700 
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 40000,00 грн. 

1.2. Збільшити бюджетні призначення головному  розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної на суму 40000,00 
грн., КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на відшкодування 
наслідків надзвичайної ситуації, що мала місце 20 листопада 2018 року, для 
відновлення будинку жителя с. Рунгури,  Федюк М.П.  
           2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак                               
 
 
 

 
 



 

 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  20.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 205-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
3 604,83 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» на суму 3 604,83 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
9 000,00 грн. 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» на суму 1 990,00 грн. 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2730 «Заробітна плата» на суму 
9 200,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Нарахування на оплату 
праці» на суму 20 190,00 грн. 
 1.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111010  «Надання дошкільної 
освіти», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 140,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 140,00 грн. 



 1.4. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 1 225,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 225,00 грн. 
   2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  22.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 208-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111020  «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами», а саме: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 40 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 20 000,00 грн. 
            - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 20 000,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:   
 2.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  
10 806,00 грн. 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці»  на суму  806,00 грн.  
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар»  на суму  10 000,00 грн.  
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 



  

 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  26.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 209-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади, а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні призначення в головного  розпорядника бюджетних 
коштів Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної КПКВК 0118700 
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 20 000,00 грн. 
          1.2. Збільшити бюджетні призначення головному  розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної на суму 20 000,00 
грн., КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
виконання робіт по ліквідації наслідків інтенсивних снігопадів. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по спеціальному фонду шляхом перерозподілу бюджетних 
призначень за кодами функціональної класифікації видатків,  а саме:   
 2.1. Внести зміни до видаткової частини по КБКД 25010100 «Плата за послуги, 
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» КПКВМБ 
1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  1 000,00 грн. 
           - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму  1 000,00 грн.  
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  на суму  
2 000,00 грн.  
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          



          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  26.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 211-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 
розпоряднику коштів третього рівня Печеніжинському ліцею Печеніжинської 
селищної ради ОТГ по КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 6 
300,00 грн. 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 6 300,00 грн. 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 
розпоряднику коштів третього рівня Сопівському ліцею Печеніжинської селищної 
ради ОТГ по КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 1 050,00 грн. 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 1 050,00 грн. 
   3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  26.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 212-д 
 

     Про внесення змін  
     до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 
головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді 
об’єднаної територіальної громади, а саме: 
 1.1. Внести зміни до видаткової частини по коду 25020200 «Кошти, що 
отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з 
відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об`єктів» за рахунок надходжень у натуральній (не грошовій) формі по КПКВК 
0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  
           - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  14 600,00 грн. 
           - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування»  на суму  14 600,00 грн.  
   2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                              Довірак І. В. 

 
 
 
 

 
  



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  28.12.2018 р.                                                                            смт. Печеніжин                                          
№ 218-д 
 

Про внесення змін  
до бюджету на 2018 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», в зв’язку з невиконанням плану в 
дохідній частині бюджету (власні надходження бюджетних установ) відділу 
бухгалтерського обліку та звітності: 

 1. Внести зміни до дохідної та видаткової частини спеціального фонду  
бюджету, зокрема: 

1.1. Зменшити дохідну частину бюджету: 
- по КБКД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю» на загальну суму 271 178,50 грн. (0111010 
«Надання дошкільної освіти» – 46 412,91 грн., 0111020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» – 224 765,59 грн.); 
- по КБКД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» на загальну суму 
2 180,24 грн.. (0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності селищної ради»); 

1.2. Збільшити дохідну частину бюджету: 
- по КБКД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна) » на загальну суму 63 768,52 
грн. (0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності селищної ради» - 2 180,24 грн., 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» – 61 588,28 грн.); 

1.3. Зменшити видаткову частину бюджету по:  
- КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на загальну суму 
224 765,59 грн., зокрема: КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 
на суму  15  000,00 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 191 434,12 грн. 

1.4. Збільшити видаткову частину бюджету по:  



- КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2230 
«Продукти харчування» на суму 61 588,28 грн. 
- фінансування по КПКВМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» на суму 17 580,04 
грн. та КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 142 719,45 
грн. 

2. Головному бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ та відділу 
культури Печеніжинської селищної ради ОТГ  внести дані зміни до  селищного 
бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Печеніжинського 
селищного голову ОТГ  І. Довірака. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                І. В. Довірак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від  27.12.2018 р.                                  смт. Печеніжин                                     № 216-д 

     
     Про виплату коштів 2018 р.  

     
Відповідно до Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2002 року № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету”, протоколу засідання постійної комісії Івано-
франківської обласної ради від 21.12.2018 року    відділу бухгалтерського обліку та 
звітності: 

 
1.  Виділити з резервного фонду місцевого бюджету матеріальну допомогу  в 

сумі 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень жителю села Рунгури  Михасюку М.Ф., 
на відновлення господарських споруд, пошкоджених внаслідок пожежі яка мала 
місце 3 березня 2018 року.  

1.1. Зменшити бюджетні призначення в головного  розпорядника бюджетних 
коштів Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної КПКВМБ 0118700 
«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 25000,00 грн. 

1.2. Збільшити бюджетні призначення головному  розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної на суму 25000,00 
грн., КПКВК 0118110 «Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на відшкодування 
наслідків надзвичайної ситуації. 
           2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ.          
           3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                  І. В. Довірак                               
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