
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 178/9-2016                                                     

від 24 червня 2016                                                                              м. Заставна  
  

  

«Про внесення змін та доповнень  

до міського бюджету на 2016 рік» 

 

      Керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України  «Про Державний бюджет України 

на 2016 рік», Бюджетним кодексом України та змінами до них, офіційним 

висновком «Про обсяги залишків коштів загального та спеціального фондів 

(крім власних надходжень бюджетних установ) на 01.01.2016 року №02-48/33 

від 12.01.2016р.,  сесія міської ради 

   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додатки № 2, 3 до рішення сесії VII скликання № 38 від 24 

грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», відповідно до додатків 1, 2 

цього рішення: 

1.1. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету за рахунок частини вільного залишку коштів, який утворився 

станом на 01.01.2016 на суму 370 000 грн., на оплату поточного ремонту 

вулиць міста Заставна згідно титульного списку. 

1.2. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету за рахунок частини вільного залишку коштів, який утворився 

станом на 01.01.2016 на суму 57000 грн., для оплати послуг з розроблення 

містобудівної документації детальний план в межах вул. Спортивної-

Незалежності (м-н Сонячний). 

1.3. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету за рахунок частини вільного залишку коштів, який утворився 

станом на 01.01.2016 на суму 18000 грн., для очищення території прилеглої 

до сміттєзвалища. 

1.4. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету за рахунок частини вільного залишку коштів, який утворився 

станом на 01.01.2016 на суму 15000 грн., для закупівлі дорожніх знаків КП 

ЗМР «Благоустрій плюс». 

1.5. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету за рахунок частини вільного залишку коштів, який утворився 

станом на 01.01.2016 на суму 40000 грн., для закупівлі матеріалів КП ЗМР 



«Благоустрій плюс», необхідних для облаштування належного освітлення 

вулиць міста Заставна. 

2. Начальнику фінансово-економічного відділу – головному бухгалтеру 

міської ради внести зміни до річного та помісячного розпису видатків 

загального фонду міського бюджету на 2016 рік. 

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

питань соціально-економічного розвитку, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики (Хоньків Я.І.). 

 

 

 


