
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

Тридцять п’ята (позачергова)  сесія 

РІШЕННЯ 
від 15 січня 2019 року      смт. Печеніжин 

№ 2103-35/2019 

 

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», селищна рада об’єднаної 

територіальної громади  

 

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 

коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади по 

загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 

функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1 Зменшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0116090 «Інша діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам» на суму 1 350 000,00 грн.; 

1.2 Збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0116090 «Інша діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 700 000,00 грн. (впорядкування центрального парку в смт. 

Печеніжин). 

1.3 Збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам» на суму 260 000,00 грн. (поточний ремонт вуличного освітлення та 

комунальних доріг в с. Рунгури – 100 000 грн., поточний ремонт комунальних доріг та 

проведення робіт по упорядкуванню футбольного майданчика в с. Молодятин – 70 000 

грн., поточний ремонт вуличного освітлення в с. Кийданці – 40 000 грн., поточний 

ремонт вуличного освітлення та комунальних доріг в с. Слобода – 50 000 грн.). 

          1.4 Збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0117442 «Утримання та 

розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на суму 390 000,00 грн.(поточний ремонт вул. Шиблянецька та 

вул. Січових Стрільців в с. Княждвір – 70 000 грн.,  поточний ремонт вул. Січових 

Стрільців в с. Марківка – 70 000 грн., поточний ремонт комунальних доріг в с. М. 

Ключів – 50 000 грн., поточний ремонт вул. Франка в смт. Печеніжин – 100 000 грн., 

поточний ремонт вул. Шкільна, Кобилянської в с. Сопів – 50 000 грн., поточний 

ремонт вул. Стефаника в с. Сопів – 50 000 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                                  І. В. Довірак  

 


