
 
       

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      смт. Печеніжин 
№2401-41/2019 

 
Про затвердження рішення 
бюджетної комісії 

 
Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

розглянувши рішення постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку від 23 квітня 2019 року «Про внесення змін до 
бюджету на 2019 рік», від 08 травня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 
2019 рік», від 06 червня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», 
від 11 червня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 13 
червня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 09 липня 2019 
року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 30 липня 2019 року «Про 
внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 01 серпня 2019 року «Про внесення 
змін до бюджету на 2019 рік»,  від 02 серпня 2019 року «Про внесення змін до 
бюджету на 2019 рік», від 05 вересня 2019 року «Про внесення змін до бюджету 
на 2019 рік»,селищна рада 
 

в и р і ш и л а: 
Затвердити рішення постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку від 23 квітня 2019 року «Про 
внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 08 травня 2019 року «Про внесення 
змін до бюджету на 2019 рік», від 06 червня 2019 року «Про внесення змін до 
бюджету на 2019 рік», від 11 червня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 
2019 рік», від 13 червня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», 
від 09 липня 2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 30 липня 
2019 року «Про внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 01 серпня 2019 року 
«Про внесення змін до бюджету на 2019 рік»,  від 02 серпня 2019 року «Про 
внесення змін до бюджету на 2019 рік», від 05 вересня 2019 року «Про внесення 
змін до бюджету на 2019 рік» (рішення додаються).  
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                            І. Довірак 
 

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

 
від 08.05.2019 року селище Печеніжин 
Про внесення змін до бюджету 
на 2019 рік  
      

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішеннями  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від 11.12.2018 року № 2010-33/2018 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та 
від 18.03.2019 року №2124-36/2019 «Про розподіл коштів вільного залишку 
Печеніжинської селищної ради ОТГ, який утворився станом на 01.01.2019 року»,  
розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 
15.04.2019 року № 146/238-р «Про внесення змін до розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 18.01.2019 року №15/4-р», постійна 
комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку                                                                   

вирішила: 
1. За рахунок спрямування залишку коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості збільшити обсяг доходів  
бюджету Печеніжинської селищної ради ОТГ головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду за КБКД 41054000 «Субвенція з місцевого 
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму – 
7 822 006,38 грн.: 

2. Зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади  по спеціальному фонду за КПКВМБ 0119770 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 
управління» - 896 985,00 грн. 

3. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади за 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» на зальну суму 8718991,38 грн. (Будівництво амбулаторії групової 
практики сімейної медицини, вул. Івана Франка, селище Печеніжин). 



4. Головному бухгалтеру внести зміни в кошторис доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Бакай Я. Ф.). 
 
Секретар комісії                                                                          Бойчук  С. М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
від 06 червня 2019 року селище Печеніжин 
  
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», 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 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 головному розпоряднику бюджетних коштів 
Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади на загальну 
суму 69 500,00 грн., зокрема: 

- по КПКВМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 39 500,00 грн.; 

- по КПКВМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» КЕКВ 2230 
«Продукти харчування» на суму 30 000,00 грн. 
1.2 Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади по 
КПКВМБ 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» на суму 40 000,00 грн. 
1.3 Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 
коштів відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади по КПКВМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  29 500,00 
грн.  

2. Головним бухгалтерам внести зміни в кошториси доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

    
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
Секретар комісії                                                                          Бойчук С. М. 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
 

від 11 червня 2019 року селище Печеніжин 
  
Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної ради ОТГ на 
2019 рік  
      

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішеннями  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від від 11.12.2018 № 2010-33/2018 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень 
за кодами функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 1 925,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів 
третього рівня Печеніжинському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  
по спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 
функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

2.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 



ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 2032,20 грн. 

3. Внести зміни в бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів 
третього рівня Сопівському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  по 
спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 
функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

3.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 1896,60 грн. 
         4. Головним бухгалтерам внести зміни в кошторис доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

    5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Бойчук С. М.). 
 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                          Бойчук С. М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

 
від 13.06.2019 року               селище Печеніжин 
 
Про внесення змін до бюджету 
на 2019 рік  
      

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішеннями  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від 11.12.2018 року № 2010-33/2018 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», 
рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.05.2019 № 1126-28/2019 «Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», постійна комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. За рахунок спрямування коштів обласного бюджету бюджетам районів та ОТГ 
збільшити обсяг доходів  бюджету Печеніжинської селищної ради ОТГ головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади на загальну суму – 146 100,00 грн.: 
 по загальному фонду за КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» на суму  146 100,00 грн. 

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Печеніжинської селищної ради 
ОТГ на загальну суму 7 100,00 грн. та спрямувати дані кошти головному 
розпоряднику Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, 
зокрема: 

o КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, Інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 
на суму -7 100,00 грн.: 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 7 100,00 грн. (відрядження для 
підвищення кваліфікації «Нова школа») ; 

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Печеніжинської селищної 
ради ОТГ на 139 000,00 грн. та спрямувати дані кошти головному розпоряднику 
бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади, а саме: 
 КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, Інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання предметів довгострокового 
користування» - 139 000,00 грн. (дидактичні матеріали). 



    При цьому здійснити  передачу коштів із загального фонду до спеціального 
фонду  (бюджету розвитку) в сумі 139 000,00 гривень. 
4. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести відповідні 
уточнення в бюджетні призначення селищного бюджету згідно рішення.          
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря постійної комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
Печеніжинської селищної ради ОТГ С. Бойчук. 
 
     
 
 

        Секретар комісії                                                                      Бойчук С. М.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

 
від 23.04. 2019 року селище Печеніжин 
Про внесення змін в рішення про 
спрямування залишку коштів 
спеціального фонду, який склався станом 
на 01.01.2019 року від 23.04.2019 року  
      

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», постійна комісія з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку   

вирішила: 
 
1. Внести зміни в текстову частину п. 1 вищевказаного рішення, зокрема п. 

1 викласти в наступній редакції: 
1. Спрямувати частину вільного залишку коштів спеціального фонду, який 

склався станом на 01.01.2019 року, за рахунок надходжень отриманих по ККД 
24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту» головному розпоряднику бюджетних коштів 
Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної, в загальній сумі 
153280,00 грн. по КПКВМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій»,  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об'єктів», на капітальний ремонт  нежитлової будівлі стрілкового тиру на вулиці 
Шкільна, 19 в с. Сопів, Коломийського р-ну Івано-Фраківської області в сумі 
32 104,8 грн. та на капітальний ремонт доріг в с. Сопів в сумі 121175,2 грн.. 

2. Головному бухгалтеру прийняти до уваги зміни внесені даним  рішенням. 
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
Заступник голови  комісії                                                                 Кузик М. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
 

від 09 липня 2019 року селище Печеніжин 
  
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» та від 18.03.2019 
№ 2124-36/2019 «Про розподіл коштів вільного залишку Печеніжинської 
селищної ради ОТГ, який утворився станом на 01.01.2019 року» постійна комісія з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду шляхом перерозподілу бюджетних призначень за 
кодами функціональної класифікації видатків,  а саме: 
1.1 Зменшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0117368 «Виконання 
інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 690 877,00 грн.; 
1.2 Збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0117363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 690 877,00 грн.  

2. Головному бухгалтеру внести зміни в кошториси доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

    3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
Заступник голови комісії                                                                 Кузик М. В. 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
 

від 01 серпня 2019 року селище Печеніжин 
  
Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної ради ОТГ на 
2019 рік  
      

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішеннями  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від від 11.12.2018 № 2010-33/2018 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень 
за кодами функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1. Збільшити доходи по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та 
дарунки» за рахунок надходжень у натуральній (не грошовій) формі та 
відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0110180 
«Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 37 147,00 грн. та КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
828 900,00 грн. (дитячі майданчики). 
         2. Головному бухгалтеру внести зміни в кошторис доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

    3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
 
Голова комісії                                                                          Бакай Я. Ф. 
 
 
 
 
 
 
 



   
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
від 02 серпня 2019 року селище Печеніжин 
  
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», 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 об’єднаної територіальної 
громади по загальному фонду шляхом перерозподілу бюджетних призначень за 
кодами функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

- зменшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0110180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 2 
000,00 грн. 

2. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 
бюджетних коштів відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади по загальному фонду шляхом перерозподілу 
бюджетних призначень за кодами функціональної та економічної класифікації 
видатків,  а саме: 

- збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 1014082 «Інші заходи в 
галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  2 
000,00 грн.  

3. Головним бухгалтерам внести зміни в кошториси доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
Голова комісії                                                                          Бакай Я. Ф. 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
 

від 30 липня 2019 року селище Печеніжин 
  
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» та від 18.03.2019 
№ 2124-36/2019 «Про розподіл коштів вільного залишку Печеніжинської 
селищної ради ОТГ, який утворився станом на 01.01.2019 року» постійна комісія з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду шляхом перерозподілу бюджетних призначень за 
кодами функціональної класифікації видатків,  а саме: 
1.1 Зменшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0117368 «Виконання 
інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 9 123,00 грн.; 
1.2 Збільшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0117363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 9 123,00 грн.  

2. Головному бухгалтеру внести зміни в кошториси доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 

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



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
РІШЕННЯ 

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

  
 

від 05 вересня 2019 року селище Печеніжин 
  
Про внесення змін до бюджету 
Печеніжинської селищної ради ОТГ на 
2019 рік  
      

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішеннями  Печеніжинської 
селищної ради  ОТГ від від 11.12.2018 № 2010-33/2018 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку                                                                   

вирішила: 
1. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику 

бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної 
громади по спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень 
за кодами функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

1.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 27 274,74 грн.  

2. Внести зміни в бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів 
третього рівня Печеніжинському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  
по спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 
функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

2.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 



ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 16 073,49 грн. 

3. Внести зміни в бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів 
третього рівня Сопівському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  по 
спеціальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 
функціональної та економічної класифікації видатків,  а саме: 

3.1. Збільшити доходи 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 та відповідно збільшити 
видаткову частину спеціального фонду по КПКВК 0111020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 
школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 7 598,04 грн. 
         4. Головним бухгалтерам внести зміни в кошторис доходів та видатків на 
2019 рік відповідно до цього рішення. 
         5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бакай 
Я. Ф.). 
 
 
 
Голова комісії                                                                          Бакай Я. Ф. 
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