
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 415/20-2019                                                    

від 01 серпня 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 зі змінами, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 року № 106 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 280-р «Про 

затвердження розподілу  обсягу з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році», від 

10.07.2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку  окремих територій», витягу з протоколу № 5 від 21.06.2019 року засідання 

Комісії Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіон) з розгляду поданих виконавчими комітетами 

міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків 

проектів із проектними заявками на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 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 додатку № 1 цього рішення, зокрема:  

1.1. збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 

загальну суму 3 322 300 грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад – 367 300 грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 



здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій  – 

2 955 000 грн.;  

1.2. зменшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету на суму 

66 942 грн. за рахунок зменшення плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами, згідно з їх основною діяльністю. 

2. Внести зміни до додатків № 2, 3, 4, 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 додатків  № 2, 3, 4, 5, 6  цього рішення, зокрема:  

2.1. збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 

суму 50 000 грн. за рахунок розподілу частини вільного залишку коштів міського 

бюджету та спрямувати дані кошти на фінансування Програми фінансової підтримки  

Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення 

Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки.  

2.2.  У зв’язку із економією коштів по окремих статтях видатків та з метою 

фінансування інших першочергових видатків здійснити перерозподіл асигнувань 

міського бюджету між кодами класифікації видатків бюджету, а саме: 

2.2.1. зменшити асигнування, передбачені на харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах, на суму 420 000 грн. та в закладах загальної середньої освіти  на 

суму 37 200 грн. та спрямувати дані кошти, як субвенцію районному бюджету, на 

утримання шкіл естетичного виховання дітей на суму 457 200 грн.;   

2.2.2. субвенцію, передбачену на утримання Заставнівської музичної та 

художньої шкіл на 8 місяців поточного року, відповідно до рішення ХІ сесії VII 

скликання від 24 грудня 2018 року № 197/11-2018 «Про міський бюджету на 2019 

рік», вважати як субвенцію на утримання Заставнівської музичної та художньої шкіл 

у 2019 році; 

2.2.3. змінити цільове призначення субвенції, передбаченої районному 

бюджету, зокрема зменшити асигнування спрямовані на: відшкодування вартості 

рецептів пільговій категорії населення, що перенесли трансплантацію (пересадку) 

нирок на суму 130 000 грн., співфінансування видатків за спожиті комунальні послуги 

закладу охорони здоров’я, що надає вторинну медичну допомогу – 100 000 грн., 

спрямувавши дані кошти   на відшкодування вартості рецептів пільговій категорії 

населення, хворим на цукровий діабет І типу (інсулінозалежним) – 100 000 грн., 

іншим категоріям населення за призначенням сімейних лікарів – 30 000 грн. та на 

утримання районної дитячої бібліотеки та бібліотеки с. Вербівці – 100 000 грн. 

2.3. Пункти 2.2.2. та 2.2.3. рішення ХVII сесії VII скликання від 12.06.2019 

року № 377/17-2019 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» вважати 

такими, що втратили чинність.  

2.4. На виконання рішень сесій міської ради від 12.06.2019 року № 374/17-

2019 «Про реорганізацію та затвердження Положення про відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Заставнівської міської ради», № 375/17-2019 «Про створення 

централізованої бухгалтерії при відділі освіти, культури, молоді та спорту», п. 2.2.4. 

рішення ХVII сесії VII скликання від 12.06.2019 року № 377/17-2019 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2019 рік» здійснити перерозподіл асигнувань між 

кодами відомчої, бюджетної та економічної класифікації видатків загального та 

спеціального фондів міського бюджету згідно додатку № 7. 

2.5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 

суму 3 385 713 грн., в тому числі за рахунок: 



2.5.1. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, спрямувавши дані кошти на: 

капітальний ремонт приміщення Вербовецького центру дозвілля – 64 300 грн., 

співфінансування по придбанню шкільного автобуса для перевезення учнів з філій до 

опорного освітнього закладу – 303 000 грн.; 

2.5.2. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій на суму 2 955 000 

грн., спрямувавши дані кошти на: капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ І-

ІІІ ст., м. Заставна, вул. Незалежності, 112 А, Заставнівського району – 1 070 000 грн.; 

реконструкцію будівлі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст., м. Заставна, вул. Незалежності, 

112 А – 340 000 грн.; благоустрій території Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст., м. Заставна, 

вул. Незалежності, 112 А – 495 000 грн.; капітальний ремонт приміщення шкільного 

харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ступенів  Заставнівської міської ради по вул. Незалежності,  

112 а – 1 050 000 грн.; 

2.5.3. розподілу частини залишку коштів бюджету розвитку  на суму 13 413 

грн., спрямувавши дані кошти на капітальний ремонт адміністративної будівлі 

Заставнівської міської ради (заміна вікон) по вул. Гагаріна, 9 в м. Заставна, 

Чернівецької обл.; 

2.5.4. передачі частини вільного залишку коштів загального фонду міського 

бюджету на суму 50 000 грн., спрямувавши дані кошти на капітальний ремонт 

адміністративної будівлі Заставнівської міської ради (заміна вікон) по вул. Гагаріна,  

9 в м. Заставна, Чернівецької обл. 

2.6. Зменшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 

суму 66 942 грн. по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з 

їх основною діяльністю. 

2.7. Здійснити перерозподіл асигнування спеціального фонду, зокрема: 

зменшити асигнування, передбачені як співфінансування на проведення капітального 

ремонту по частковій заміні системи опалення (технічне переоснащення) 

Заставнівської музичної школи, на суму 89 788 грн., спрямувавши дані кошти на: 

співфінансування капітального ремонту приміщення Вербовецького центру дозвілля в 

сумі 50 000 грн., капітальний ремонт адміністративної будівлі Заставнівської міської 

ради (заміна вікон) по вул. Гагаріна,  9 в м. Заставна, Чернівецької обл. – 39 788 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.  

 

 


