
 
       

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 
№2402-41/2019 

 
Про затвердження розпорядження 
селищного голови «Про внесення змін 
до селищного бюджету на 2019 р.» 
 

Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
розглянувши розпорядження селищного голови «Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 р.» №79-д від 02 травня 2019 р., №81-д від 06 травня 2019 р., №82-
д від 06 травня 2019 р., №83-д від 07 травня 2019 р., №92-д від 16 травня 2019 р., 
№94-д від 22 травня 2019 р., №101-д від 03 червня 2019 р., №104-д від 05 червня 
2019 р., №113-д від 25 червня 2019 р., №118-д від 04 липня 2019 р., №135-д від 19 
липня 2019 р., №136-д від 22 липня 2019 р., №145-д від 24 липня 2019 р., №25-д від 
25 липня 2019 р., №149-д від 02 серпня 2019 р., №151-д від 07 серпня 2019 р., №163-
д від 19 серпня 2019 р., №165-д від 21 серпня 2019 р., №170-д від 27 серпня 2019 р., 
№171-д від 28 серпня 2019 р., №175-д від 03 вересня 2019 р., селищна рада 
 

в и р і ш и л а: 
  

1. Затвердити розпорядження селищного голови «Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2019 р.» №79-д від 02 травня 2019 р., №81-д від 06 травня 
2019 р., №82-д від 06 травня 2019 р., №83-д від 07 травня 2019 р., №92-д від 16 
травня 2019 р., №94-д від 22 травня 2019 р., №101-д від 03 червня 2019 р., №104-д 
від 05 червня 2019 р., №113-д від 25 червня 2019 р., №118-д від 04 липня 2019 р., 
№135-д від 19 липня 2019 р., №136-д від 22 липня 2019 р., №145-д від 24 липня 2019 
р., №25-д від 25 липня 2019 р., №149-д від 02 серпня 2019 р., №151-д від 07 серпня 
2019 р., №163-д від 19 серпня 2019 р., №165-д від 21 серпня 2019 р., №170-д від 27 
серпня 2019 р., №171-д від 28 серпня 2019 р., №175-д від 03 вересня 2019 р. 
(розпорядження додаються). 
  
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                            І.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 02.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 79-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України, ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні» та керуючись рішенням Печеніжинської 
селищної ради ОТГ від 16.04.2019 року № 2217-37/19 «Про розподіл залишку коштів 
освітньої субвенції Печеніжинської селищної ради ОТГ, який утворився станом на 
01.01.2019 року» відділу бухгалтерського обліку та звітності: 

 
1.1 Зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних 

коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади по 
КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами» на загальну суму 900 000,00 грн.., зокрема: 
 по загальному фонду на суму 630 000,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 470 000,0 грн. 
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 160 000,00 грн.. 
 по спеціальному фонду на суму 270 000,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання» - 190 000,00 грн. 
-  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 80 000,00 грн.. 

1.2 Збільшити бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів третього 
рівня Печеніжинському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  по КПКВМБ 
0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами» на загальну суму 600 000,00 грн., зокрема:  
 по загальному фонду на суму 330 000,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 170 000,0 грн. 
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 160 000,00 грн.. 
 по спеціальному фонду на суму 270 000,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання» - 190 000,00 грн. 
-  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 80 000,00 грн. 
 

1.3 Збільшити бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів 
третього рівня Сопівському ліцею Печеніжинської селищної ради ОТГ  по 
загальному фонду КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 



загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 300 000,00 грн.,  

2. Головним бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 06.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 81-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0116090 «Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства», а саме: 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  50 000,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  50 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 06.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 82-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 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об`єктів» на суму 625 981тис.  

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 
(придбання) інших об`єктів» на суму 625 981 тис.  

3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
          4. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 07.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 83-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 головному 
розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді об’єднаної 
територіальної громади по КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 
    - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
з грудня на квітень в сумі 10 000 тис. 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
з квітня на грудень в сумі  10 000,00  грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 16.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 92-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів», а саме: 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму  12 600,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  12 600,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 22.05.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 94-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 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 1942,48 грн. 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв 
та інших комунальних послуг» на суму 1942,48 грн. (для оплати послуг з вивезення 
побутових відходів). 

3. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
          4. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 03.06.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 101-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: 

- перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» з червня в сумі 25 174,0 грн. на вересень 16 174,0 грн. та грудень 9 000 грн. 

- перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» з 
вересня 16 174,0 грн., грудня 9 000,0 грн. на червень в сумі 25 174,0 грн.  

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 
В. о. 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 05.06.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 104-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 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: 
    - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» з 
червня на серпень-вересень в сумі 5 000,00 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111162 «Інші програми та заходи у 
сфері освіти», а саме: 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» з серпня-вересня на червень в сумі 5 000,00 грн. 
 1.3. Внести зміни до розпису по КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства», а саме: 
    - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 10 000,00 грн.  
    - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 10 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
В. о. 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 25.06.2019 року                       смт. Печеніжин                                 № 113-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0111161 «Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері освіти», а саме: 
    - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня 
в сумі 5 100,00 грн. на квітень в сумі 4 000 грн., травень – 1 000 грн., червень - 100,00 
грн. 
             - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» з квітня в сумі 4 000 грн., травня – 1 000 грн., червня - 
100,00 грн. на серпень в сумі 5 100,00 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності 
місцевої пожежної охорони», а саме: 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2275 «Оплата інших 
енергоносіїв та інших комунальних послуг» з вересня в сумі 12 000,00 грн. на 
червень в сумі 11 000,00 грн., травень - 1 000,00 грн. 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» з червня в сумі 11 000,00 грн., травня – 1 000,00 грн. на 
вересень в сумі 12 000,00 грн.  
 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 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 1 980,00 грн.  

2. 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: 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 1 320,00 грн. (оплата відрядних НУШ).  



3. 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: 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 660,00 грн. (оплата відрядних НУШ).    

4. Головним бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ, 
Печеніжинського та Сопівського ліцеїв внести зміни до  селищного бюджету ОТГ, 
згідно вимог чинного законодавства.       
          5. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 04.07.2019 року                       смт. Печеніжин                                 № 118-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0116090 «Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства», а саме: 
    - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 5 500,00 грн. ; 

  - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 5 500,00 грн. 
 1.2. 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 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 1 200,00 грн. ; 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 17 200,00 грн.  

2. 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: 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 840,00 грн.; 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 14 800,00 грн.   

3. 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: 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
на суму 360,00 грн.; 



- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 
суму 2 400,00 грн. 

4. Головним бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ, 
Печеніжинського та Сопівського ліцеїв внести зміни до  селищного бюджету ОТГ, 
згідно вимог чинного законодавства.       
          5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                               І. В. Довіра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 19.07.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 135-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 4 421,66 грн. 

- збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв 
та інших комунаотних послуг» на суму  4 421,66 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 22.07.2019 року                         смт. Печеніжин                                      № 136-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 по 
загальному фонду  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами 
функціональної класифікації видатків, а саме:  
 1.1. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111010 «Надання дошкільної 
освіти»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 17 360,00 грн. 

  - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 17 360,00 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»: 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» з жовтня в сумі 16 500,00 грн., листопада – 20 500,00 грн., грудня – 13 000,00 
грн. на травень в сумі 22 000,00 грн., червень – 22 000, 00 грн., липень – 6 000,00 грн. 
 2.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 1010150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад»: 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з травня 
в сумі 22 000,00 грн., червня – 22 000,00 грн., липня – 6 000, 00 грн.  на жовтень в 
сумі 16 500,00 грн., листопад – 20 500,00 грн., грудень – 13 000,00 грн. 

3. Головному бухгалтеру відділу культури і туризму 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 24.07.2019 року                       смт. Печеніжин                                 № 145-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 по спеціальному фонду 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 3132 «Капітальний ремонт інших 
об`єктів» на суму 140 000,00 грн. 
          - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 
реставрація інших об`єктів» на суму 38 000,00 грн.   

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 178 000,00 грн.  

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 25.07.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 146-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 Сопівському ліцею Печеніжинської селищної 
ради ОТГ по КПКВМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 93 633,00 грн. 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 93 633,00 грн. (для оплати робіт по поточному ремонту даху 
Сопівського ліцею). 

2. Головним бухгалтерам внести зміни до  селищного бюджету ОТГ, згідно 
вимог чинного законодавства.         
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 02.08.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 149-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 р.  

     
Відповідно до бюджетного кодексу України, ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні» та керуючись рішенням Печеніжинської 
селищної ради ОТГ від 16.04.2019 року № 2217-37/19 «Про розподіл залишку коштів 
освітньої субвенції Печеніжинської селищної ради ОТГ, який утворився станом на 
01.01.2019 року» відділу бухгалтерського обліку та звітності: 

 
1.1 Зменшити бюджетні призначення: 

 головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді 
об’єднаної територіальної громади по загальному фонду КПКВМБ 0111020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 80 000,00 грн.; 

 розпоряднику бюджетних коштів третього рівня Печеніжинському ліцею 
Печеніжинської селищної ради ОТГ  по спеціальному фонду КПКВМБ 0111020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 80 000,00 
грн.. 

1.2 Збільшити бюджетні призначення: 
  головному розпоряднику бюджетних коштів Печеніжинській селищній раді 

об’єднаної територіальної громади по спеціальному фонду КПКВМБ 0111020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 80 000,00 грн.; 

 розпоряднику бюджетних коштів третього рівня Печеніжинському ліцею 
Печеніжинської селищної ради ОТГ  по загальному фонду КПКВМБ 0111020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на загальну суму 80 000,00 
грн.. 

2. Головним бухгалтерам Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.         
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 07.08.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 151-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 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 2274 «Оплата природного газу» 
на суму  140 000,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  140 000,00 грн. 
 1.2. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111010 «Надання дошкільної 
освіти»: 
            - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
на суму 50 000,00 грн. 

  - збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 50 000,00 грн. 
          1.3. Внести зміни до розпису по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів», а саме: 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  4 800,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму  4 800,00 грн. 
         1.4. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 
       - зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 
суму 381 000,00 грн. 

- зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 
суму 50 000,00 грн. 

- збільшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
на суму  431 000,00 грн. 



          1.5. Внести зміни до розпису по КПКВК 0115062 «Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні», а саме: 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  200,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  200,00 грн. 
          2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду : 
          2.1. Внести зміни до розпису по коду 25010300 «Плата за оренду майна 
бюджетних установ » 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 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар)» на суму  17 000,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)»  на суму  17 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 19.08.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 163-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», а саме: 
 - зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму  1 700,00 грн. 
 - збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму  1 700,00 грн. 
 1.2. 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: 
    - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня 
на грудень в сумі  51 000,00 грн. 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
з грудня на серпень в сумі  51 000,00 грн.  
 1.3. Внести зміни до розпису по КПКВМБ 0111010 «Надання дошкільної 
освіти»: 
            - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня 
на грудень в сумі  10 000,00 грн. 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
з грудня на серпень в сумі  10 000,00 грн.  
          1.4. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 
             - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
з березня на грудень в сумі  381 000,00 грн. 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
з грудня на березень в сумі  381 000,00 грн.  

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       



          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 21.08.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 165-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», а саме: 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» з серпня на листопад в сумі  5 500,00 грн. 
 - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» з листопада на серпень в сумі  5 500,00 грн.  

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 27.08.2019 року                         смт. Печеніжин                                      № 170-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 1010150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад»: 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з грудня 
на липень-серпень в сумі 9 400,00 грн. 
            - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» з липня-серпня на грудень в сумі 9 400,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру відділу культури і туризму Печеніжинській селищній 
раді об’єднаної територіальної громади внести зміни до  селищного бюджету ОТГ, 
згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження 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 28.08.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 171-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 79 000,00 грн. 

- збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 79 000,00 грн.  

2. Головним бухгалтерам внести зміни до  селищного бюджету ОТГ, згідно 
вимог чинного законодавства.         
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                        І. В. Довіра 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 03.09.2019 року                       смт. Печеніжин                                      № 175-д 

Про внесення змін  
до бюджету на 2019 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 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: 
            - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з вересня 
на жовтень в сумі  50 000,00 грн. 

- перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» з жовтня на вересень в сумі  50 000,00 грн. 
          1.2. Внести зміни до розпису по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами», а саме: 
            - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
з березня на грудень в сумі  59 212,00 грн. 
 - перенести бюджетні призначення  по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
з грудня на березень в сумі  59 212,00 грн. 

1.3. Внести зміни до розпису по КПКВК 0113180 «Надання пільг населенню 
(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг», а саме: 
            - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
з грудня на вересень в сумі  40 000,00 грн. 

1.4. Внести зміни до розпису по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», а саме: 
            - перенести бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з вересня 
на грудень в сумі  40 000,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Печеніжинської селищної ради ОТГ внести зміни до  
селищного бюджету ОТГ, згідно вимог чинного законодавства.       
          3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
Печеніжинський селищний голова ОТГ                                      І. В. Довірак 
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