
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 116/7-2018                                                    

від 23 жовтня  2018 року                                                                 м. Заставна 

 

 

Про затвердження розпоряджень 

від 09.10.2018 року № 15 «Про внесення змін  

до сільського бюджету на 2018 рік» та від 22.10.2018 року 

№ 16 «Про внесення змін до помісячного плану асигнувань  

сільського бюджету на 2018 рік» 

  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  

Бюджетним кодексом України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розпорядження від 09.10.2018 року  № 15 «Про внесення 

змін до сільського бюджету на 2018 рік»  та від 22.10.2018 року № 16 «Про 

внесення змін до помісячного плану асигнувань сільського бюджету на 2018 

рік» по  змінах  до п. 1.2   та п. 1.5 розпорядження  № 1 від 15 січня 2017 року 

«Про затвердження розпису сільського бюджету на 2018 рік» річного  та 

помісячного розпису видатків загального фонду сільського бюджету  

Вербовецької сільської  ради. З метою вчасного фінансування та недопущення 

кредиторської заборгованості по оплаті послуг по КПКВ 7461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» і оплати послуг за сезонне підключення природного газу 

та сервісне обслуговування газового обладнання по 0150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад»: 

 

1.1.  Збільшити по КЕКВ 2240 оплата послуг( крім комунальних ) на 

суму 7900грн., за рахунок:  



- зменшення по КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад»  по 

КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 2900 грн.; 

- зменшення по КПКВ 6030 « Організація благоустрою населених пунктів » 

по КЕКВ – 2273 оплата електроенергії  5000 грн. 

1.2. Здійснити перерозподіл по КЕКВ 2240 оплата послуг (крім 

комунальних) на суму 1000 грн. з листопада на жовтень.                                                   

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 

 


