
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗО червня 2022 року 
смт.Перегінське

Р I III Е II Н Я

№ 51/02-24/2022

Про внесення змін
до бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». враховуючи 
рішення сесії Перегінської селищної ради від 23.12.2021 року № 404-18/2021 «Про 
бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2022 рік», виконавчий 
комітет Перегінської селищної ради

В И Р I III II В :
1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками 
коштів бюджету селищної територіальної громади:

- зменшити бюджетні призначення селищній раді по спеціальному фонду 
КПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів » - 1558000 гривень
капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Січових Стрільців (від могили Січовим 
Стрільцям до вул. Шевченка) в смт. Перегінське Перегінської селищної ради 
Калуського району Івано-Франківської області - 1275000 гривень;
капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка ( від буд. 82) в 
с.Закреничне Перегінської селищної ради Івано-Франківської області' - 283000 гривень;

- збільшити бюджетні призначення фінансовому відділу по загальному фонду 
в сумі 1558000 гривень:
КПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 
надання субвенції обласному бюджету (для ДП « Дороги Прикарпаття») 1558000 
гривень на експлуатаційне утримання :
вулиці Січових Стрільців (від могили Січовим Стрільцям до вул. Шевченка) в смт. 
Перегінське Перегінської селищної ради Калуського району Івано-Франківської 
області

Зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального 
фонду в сумі 1558000 гривень.
2. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2021 року №404-18/2021 року «Про 
бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2022 рік» :
1) у додаток 2 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення:
2) у додаток 3 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення:



Код

200000

208000

Ірина ЛІОКЛЯН

ФінансуЕ

Фінанс

602100

602400

X

600000
602000

208400
X

208100

3. Відділ} фінансів селищної ради внести відповідні зміни до бюджетних приз; 
головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади за програмная 
економічною ознаками.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами - сек 
виконавчого комітету Бендак С.М. _



Додаток №2
до рішення виконавчого комітету 
від 30.06.2022 № 51/02-24/2022

Зміни до додатку 2 «Фінансування селищного бюджету на 2022 рік»

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією 
ф і н а н су в а н н я б ю/іжету

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

(Фінансування за типом кредитора

Ь.ЮООО Внутрішнє фінансування - 1558000 -1558000 -1558000

І208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 1558000 -1558000 -1558000

Kus 100 Залишок коштів на початок року

І208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 1558000 -1558000 -1558000

X Загальне фінансування - 1558000 -1558000 -1558000

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними 
операціями 1558000 -1558000 -1558000

О02000 Зміни обсягів бюджетних КОПІ гів - 1558000 -1558000 -1558000

602100 Залишок коштів на початок року

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 1558000 -1558000 -1558000— ._ н

X Загальне фінансування 1558000 -1558000 -1558000

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГИЛЕВИЧ



Зміни до додатку 3 « Розподіл видатків місцевого бюджету» Додаток З
на 2022 рі К до рішення виконавчого комітету

від 30.06.2022 № 51/02-24/2022

Код
Програмної 
класифі 
нації 
видатків та 
кредиту 
вання 
місцевого 
бюджету

Код
Типової 
програмної 
класифі 
нації
вида гнів 
та крсди 
тування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціо 
пальної 
класифі к 
ані і 
вила гнів 
і а 
кредитув 
ання 
бюджету

1 Іайменування головного 
розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального 
виконавця.
1 Іайменування
бюджетної програми згідно 
Типової програмної класифі 
нації видатків та кредитуван 
ня м ісцевого - бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

усього видатки
СГІОЖИ

вання

3 них Ви 
дат
ки 
роз
вит 
ку

усього у тому 
числі 
бюджет 
розвитку'

видатки
спожи
вання

3 них Видатки 
розвитку

оплата
праці

комуна 
льні 
послуги 
та 
енергоно 
сії

Оплата
праці

Кому над ь 
ні послуги 
та 
енергоносії

1 2 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 1> 16
0100000 Селищна рада - - - - - -1558000 -1558000 - - - -1558000 -1558001
01 і 0000 Селищна рада - - - - - -1558000 -1558000____________ - - - -1558000 -1 558001

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої 
інфраструктури за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету»

-1558000 -1558000 -1558000 -1558001

3700000 Фінансовий відділ 1558000 1558000 1558001
3710000 Фінансовий відділ 1558000 1558000 1558001
379770 9770 0180 Інші субвенції 3 

місцевого бюджету
1558000 1558000 1558001

Всього 1558000 1558000 - - - -1558000 -1558000 - - - -1558000 -

Начальник фінансового відділу Лідія ВАГ ИЛЕВИЧ
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