
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ТРИДЦЯТА ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 528/32-2018                                                     

від 31 січня 2018 року                                                                             м. Заставна 

 

 Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 

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

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, 

офіційним висновком фінансового управління Заставнівської РДА «Про обсяги 

залишків коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень 

бюджетних установ) на 01.01.2018 року» № 02-51/13 від 03.01.2018 р., міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до додатків № 2,3,4,5,6 до рішення сесії № 512/30-2017 від 22 

грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», відповідно до додатків № 

1,2,3,4,5 до цього рішення, здійснивши такі зміни: 

1.1. збільшити обсяг доходної частини міського бюджету за рахунок 

розподілу частини вільного залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2018 

року на загальну суму 480000 гривень; 

1.2. збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету 

на суму 330000 гривень, спрямувавши їх на: 

1.2.1. поточні трансферти Заставнівському ЖЕУТВЗ для здійснення 

господарської діяльності, зокрема виплат з оплати праці, нарахування на оплату 

праці, сплату податків та енергоносіїв, витрат на інші потреби в сумі 300000 

гривень; 

1.2.2. цільову субвенцію районному бюджету на придбання спеціальних 

засобів для догляду (підгузків) дітям інвалідам та жителю міста Заставна в сумі 

30000 гривень, а саме: 

1.2.2.1. Бойчук Олександрі Іванівні – 5000 гривень; 

1.2.2.2. Мироніву Івану Андрійовичу – 5000 гривень; 

1.2.2.3. Братановій Мілісі Міленівні – 5000 гривень; 

1.2.2.4. Мельник Ніні Василівні – 7500 гривень; 



1.2.2.5. Калинюку Дмитру Івановичу – 7500 гривень.  

1.3. Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду міського 

бюджету на суму 150000 гривень за рахунок коштів загального фонду переданих 

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

1.3.1. капітальний ремонт першого поверху приміщення (вбиралень та зали)  

Заставнівської міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 


