
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 366/19-2017                                                     

від 26 травня 2017 року                                                                           м. Заставна 

 

 

 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

 

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

Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Бюджетним 

кодексом України та змінами до них, офіційними висновками фінансового управління 

Заставнівської РДА «Про обсяги залишків коштів загального та спеціального фондів 

(крім власних надходжень бюджетних установ) на 01.01.2017 року» №02-48/48 від 

19.01.2017 р. та «Про перевиконання доходної частини загального фонду міського 

бюджету за 4 місяці 2017 року» №02-48/332 від 03.05.2017 р., міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до додатків №1,2,3,4,5 рішення сесії №277/16-2016 від 23 грудня 

2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік», збільшивши обсяг доходної та 

видаткової частини міського бюджету на загальну суму1 758 000 гривень, в тому числі 

за рахунок розподілу частини вільного залишку коштів, який утворився станом на 

01.01.2017 на суму 820 000 гривень, та перевиконання власних надходжень по 

підсумках 4 місяців 2017 року на суму 938 000 гривень, відповідно до додатків 

№1,2,3,4,5 до цього рішення: 

1.1. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на 

загальну суму 879000 гривень, спрямувавши їх:  

1.1.1. на поточні трансферти комунальному підприємству Заставнівської міської 

ради «Благоустрій плюс» для закупівлі господарських, будівельних та паливно-

мастильних матеріалів, матеріалів необхідних для облаштування вуличного освітлення 

в місті Заставна та на закупівлю пристроїв для примусового обмеження швидкості в 

сумі 163000 гривень; 

1.1.2. для оплати поточного ремонту доріг міста Заставна згідно титульного списку 

в сумі 600000 гривень; 

1.1.3. як цільову субвенцію Управлінню Державної казначейської служби у 

Заставнівському районі Чернівецької області, на виконання заходів Програми сприяння 

діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговуванні установ та організацій Заставнівського району на 2017 рік в сумі 36000 

гривень, 



1.1.4. як поточні трансферти малому комунальному підприємству «Заставнівський 

міський ринок» на придбання будівельних матеріалів необхідних для облаштування 

вбиральні та інших технічних споруд на території ринку в сумі 40000 гривень; 

1.1.5. на оплату вартості виготовлення інвентарної справи Заставнівському ДНЗ 

№2 на суму 12000 гривень; 

1.1.6. на оплату послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для обслуговування закладів освіти, 

зокрема Заставнівських ДНЗ №1,2,3  в сумі 18000 гривень; 

1.1.7 на придбання спортивної форми необхідної для участі команди юнаків 

відділення гандболу Заставнівської ДЮСШ в міжнародних змаганнях з гандболу в сумі 

10000 гривень. 

1.2.Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 

загальну суму 879000 гривень, за рахунок частини вільного залишку коштів загального 

фонду переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду) та спрямувати їх на: 

1.2.1.Закупівлю вхідних дверей в приміщення Заставнівської гімназії в сумі 165000 

гривень; 

1.2.2. Капітальний ремонт інфраструктури стадіону в місті Заставна в сумі 570000 

гривень; 

1.2.3.  Капітальні трансферти КП ЗМР «Благоустрій плюс» для закупівлі основних 

засобів в сумі 144000 гривень. 

2.1. Внести зміни до пункту 1.1.1. рішенням сесій №319/17-І-2017 від 15.02.2017 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік» виклавши його в новій редакції: 

«1.1.1. на поточні трансферти Заставнівському ЖЕУТВЗ для оплати вартості 

експертизи проекту будівництва водогону Юрківці-Заставна, виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво каналізаційного колектора по вул. Чкалова 

(протяжністю 990 м), для проведення експертизи проектно-кошторисної документації: 

«Проектно-кошторисна документація на будівництво каналізаційного колектора по 

вул. Чкалова м. Заставна Чернівецької обл.» та на закупівлю матеріалів для проведення 

поточних ремонтів водогону «Юрківці-Заставна» (із заміною водяних лічильників) та 

пожежних гідрантів на загальну суму 143 500 грн.  

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

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва 

та регуляторної політики.  

 

 
 

  


