
                                                                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 330/15-2019                                                    

від 22 квітня 2019 року                                                                    м. Заставна 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік 

 
 

Керуючись пунктом 23 статті 26 і статтею 61 Закону України «Про 

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

них, відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради  від 27.03.2019 року 

№ 38-30/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», 

розпорядження обласної державної адміністрації від 26.03.2019 року № 298-р 

«Про перерозподіл субвенції з державного бюджету»,  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до додатку № 1 рішення ХІІІ сесії VII скликання                       

від 13 лютого 2019 року № 284/13-2019 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2019 рік» відповідно до додатку № 1 цього рішення, зокрема:  

1.1. збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 

суму 365 810 грн., в тому числі за рахунок: медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам – 100 грн., субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

218 500 грн.; субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 36 750 грн.; субвенції з місцевого бюджету за рахунок  

залишку коштів освітньої субвенції обласного бюджету, що утворився  на початок 

бюджетного періоду – 100 000 грн.; іншої субвенції з Юрковецького сільського 

бюджету – 10 460 грн.  



2. Внести зміни до додатків № 2, 3, 5, 7 рішення ХІІІ сесії VII скликання від 

13 лютого 2019 року № 284/13-2019 «Про внесення змін до міського бюджету на 

2019 рік»  відповідно до додатків  № 2,3,4,5  цього рішення, зокрема:  

2.1. збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету на суму 210 250 грн., в тому числі за рахунок: 

2.1.1. субвенції з обласного бюджету на загальну 185 350 суму грн., 

спрямувавши дані кошти: 

2.1.1.1.  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» – 148 600 грн., із них: на закупівлю дидактичних 

матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 

відповідно до Концепції «Нова українська школа» – 57 700 грн.; закупівлю 

сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 85 700 грн.; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 5 200 грн.; 

2.1.1.2. на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти – 36 750 грн.; 

2.1.2. субвенції з Юрковецького сільського бюджету на суму 10 460 грн., 

спрямувавши дані кошти на часткову оплату праці з нарахуваннями тренера, що 

проводить виховну роботу з дітьми Юрковецької ОТГ, які відвідують КЗ 

«Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа»;   

2.1.3. розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 14 340 грн., спрямувавши дані кошти, 

як співфінансування, у розмірі 10 відсотків на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», із них: на 

закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за 

новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» – 5 770 

грн., закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 

8 570 грн.;    

2.1.4. медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

суму 100 грн., спрямувавши дані кошти районному бюджету на утримання 

закладів охорони здоров’я. 

2.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 

загальну суму  186 890 грн., в тому числі за рахунок: 

2.2.1. субвенції з місцевого бюджету за рахунок  залишку коштів освітньої 

субвенції обласного бюджету – 100 000 грн., спрямувавши дані кошти на 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням 

для кабінетів природничо-математичних предметів (придбання обладнання для 

фізичного кабінету Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів); 

2.2.2. субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 69 900 грн. на закупівлю музичних 

інструментів, комп’ютерного  обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи; 



2.2.3. передачі частини вільного залишку коштів загального фонду міського 

бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року, до бюджету розвитку  

(спеціального фонду) на суму 16 990 грн., спрямувавши дані кошти, як 

співфінансування, у розмірі 10 відсотків: на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», з метою закупівлю 

музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного  

мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи в сумі 

6 990 грн. на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (придбання 

обладнання для фізичного кабінету Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів) 10 000 грн. 

2.3. У зв’язку із перерозподілом субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету та з метою ефективного використання коштів міського 

бюджету, здійснити перерозподіл асигнувань між кодами програмної, економічної 

класифікації бюджету та між загальним і спеціальним фондами згідно додатку     

№ 6 цього рішення.  

2.4. Викласти пункт 2.1.7. рішення сесії від 27.03.2019 року № 317/14-2019 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» у новій редакції такого 

змісту: «2.1.7. як дотацію поточного характеру комунальному закладу 

Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» на суму 190 000 грн., із них на: 

придбання матеріалів для проведення аварійно-ямкового ремонту доріг – 150 000 

грн., придбання предметів та електрообладнання для проведення вуличного 

освітлення в с. Вербівці – 40 000 грн.». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 


