
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

І – пленарне засідання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

№ 24/2-І-2015                                                     

від 18.12. 2015                                                                м. Заставна                                         

                                                                                
 

Про внесення змін та доповнень  

до міського бюджету на 2015 рік 

 

 

 

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

самоврядування в Україні»,  Законом України про Державний бюджет України 

на 2015 рік», Бюджетним кодексом України та змінами до них, офіційним 

висновком фінансового управління районної державної адміністрації № 02-

48/844 від 03.12.2015 року «Про перевиконання доходної частини загального 

фонду міського бюджету за 11 місяців», міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни в додаток №1 до рішення сесії міської ради №692/24-2015 

від 29.01 2015 року «Про міський бюджет» відповідно до додатку №1 

цього рішення, здійснивши такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг доходної частини міського бюджету на суму 284279, 

55 грн.: 

1.1.1. Збільшити доходну частину загального фонду місцевого бюджету на 

суму 285 900 грн. за рахунок перевиконання власних надходжень по 

підсумках 11 місяців 2015 року 

1.1.2. Зменшити доходну частину загального фонду міського бюджету на 

суму 1620,45 грн. за рахунок зменшення субвенції районного 

бюджету на утримання в І кварталі 2015 року дитячих установ міста. 



2. Внести зміни в додаток №2 до рішення сесії міської ради №692/24-2015 

від 29.01. 2015 року «Про міський бюджет» відповідно до додатка №2 

цього рішення.  

2.1. Збільшити обсяг видаткової частини міського бюджету на суму 

2284279,55 грн.  здійснивши такі зміни: 

2.1.1.  Збільшити обсяг видаткової частини за рахунок перевиконання 

власних надходжень за підсумками 11 місяців 2015 року на суму 

285 900 грн., спрямувавши їх на: 

2.1.1.1. Поточний ремонт доріг (гравіювання) по вулиці Молдавська, 

Ужгородська, Грушевського та провулок Павлюка на суму 50 000 грн. 

   2.1.1.2. Поточні  трансферти Заставнівському ЖЕУТВЗ на суму 118300 

грн. для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам благоустрою - 38 300 грн., ремонту техніки – 50 000 грн. та 

придбання ламп для вуличного освітлення - 30 000 грн.  

    2.1.1.3. Надання матеріальної допомоги жителям міста та учасникам, які 

перебували або перебувають в зоні АТО 67 600 грн. 

    2.1.1.4. Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного 

ремонту приміщення районного палацу культури, що знаходиться по вул. 

Незалежності , 93 А і є власністю громади міста Заставна, згідно свідоцтва 

про право власності САС № 588202 на суму 50 000 грн. 

2.1.2. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету на 1620,45 грн., за рахунок зменшення субвенції районного 

бюджету на утримання в І кварталі 2015 року дошкільних установ міста. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики. (Хоньків Я.І.) 
 

 

 

 
 

 

 


