
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 
Вісімнадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 23.12.2021.№403-18/2021
смт. Перегінське

Про затвердження розпоряджень 
селищного голови

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження селищного голови: 

1.1 «Про зміни в бюджетних програмах відділу охорони здоров’я і соціальної політики 
Перегінської селищної ради на 2021 рік» від 13.12.2021 .№46.

1.2. «Про зміни в бюджеті селищної ради на 2021 рік» від 20.12.2021. №47.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. (Р. Люльчак).

Ірина ЛЮКЛЯН



УКРАЇНА
ПЕРЕПНСЬКАСЕЛИЩНАРАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт.Перегінське

Про зміни в бюджетних програмах 
відділу охорони здоров’я і соціальної політики 
Перегінської селищної ради на 2021 рік

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю 
ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання 
бюджетних коштів:

1 .Внести зміни до бюджетних програм та Паспортів відповідних бюджетних 
програм відділу охорони здоров’я і соціальної політики Перегінської 
селищної ради на 2021 рік:

1.1. по КПК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» Програми соціального захисту населення на 2021 рік по 
заходу «Виплата допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій особам, чиї житлові та/або господарські будівлі 
пошкоджені (знищені) внаслідок надзвичайної ситуації (повені, зсуву, 
пожежі та інші)»

КЕКВ 2730 грудень: -10000,00 грн.

1.2. по КПК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 
Революції гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучилися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення, чи у здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення по 



заходу «Надання матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО до акції 
«Святий Миколай»»

КЕКВ 2730 грудень: +10000,00 грн.

2. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії Перегінської 
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Ірина ЛЮКЛЯН



УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт.Перегінське

Про зміни в бюджеті 
селищної ради на 2021 рік

Внести зміни до селищного бюджету по загальному фонду на 2021рік : 
по КПКВ МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-30098,00 грн.

Листопад -30098,00грн
КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали обладнання та інвентар »33098,00грн

Грудень +33098,00грн
по КПКВ МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) -20000,00грн

Вересень -20000,00грн
по КПКВ МБ 0110150»Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради ,міської,селищної нільської рад та їх 
виконавчих комітетів «
КЕКВ 2250»Видатки на відрядження» -3416,32грн

Червень-416,32грн
Вересень-2000,00грн
Грудень -1000,00грн

КЕКВ 2800»Інші поточні видатки»-1679,22грн
Січень -919,10грн
Липень-260,12грн
Жовтень -500,00грн
КЕЕВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)-3 0000,00грн
Липень -15000,00грн
Вересень-15000,00грн

КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар »+30095,54грн
Грудень +30095,54грн

По КПКВ МБ 0116030»0рганізація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар » -10000,00грн

листопад -13000,00грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) + 10000,00грн

Грудень +10000,00грн
По спеціальному фонду:
по КПКВ МБ 0117350»Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
КЕКВ 2281 «дослідження і розро^йД^реі^ахо^ по реалізації державних (регіональних) 
програм+20000,00

Грудень +20000^0^рн/ ГГ'7~~т\ «
розглядП її с^сії.
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Дане розпорядження винести//

Селищний голова
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