
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
Восьме демократичне скликання 

____ сесія 

Проект 

РІШЕННЯ  

 

Від ________  2021 року            смт. Печеніжин 

№ __________  

Про внесення змін до бюджету 

Печеніжинської селищної територіальної 
громади на 2021 рік  
 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням  Печеніжинської 
селищної ради  від 23.12.2020 № 57-3/2020 «Про бюджет Печеніжинської 
селищної територіальної громади на 2021 рік», а також заслухавши висновок 
департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за 
результатами перевірки про затвердження бюджету Печеніжинської селищної 
ради на 2021 рік, селищна рада 

вирішила: 

 

1. В додатку 3 рішення Печеніжинської селищної ради  від 23.12.2020 № 
57-3/2020 «Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 2021 

рік» в графі головного розпорядника – відділу культури і туризму КПКВКМБ 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» в стовбці 1 «Код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету» код 1010150 замінити на код 1010160, в стовбці 
2 «Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету» код 0150 замінити на код 0160 та в стовбці 4 «Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету» найменування «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

замінити на найменування «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах». 

2. Рішення Печеніжинської селищної ради  ОТГ від 23.12.2020 № 57-3/2020 

«Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 2021 рік» 
доповнити пунктом 14 «Оприлюднити рішення на сайті громади в десятиденний 
термін з дня його прийняття». 



3. Пункт «Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (М. Кузик).» викласти під номером 15. 

4. Головним бухгалтерам внести відповідні уточнення в бюджетні 
призначення селищного бюджету згідно рішення.          
             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
Печеніжинської селищної ради М. Кузика. 

 

     Селищний голова                                                                        Ігор ДОВІРАК  

 


	УКРАЇНА
	ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

