
 
Україна 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗДИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району Львівської області 

ІV  сесія VІІ демократичного скликання 
 

 Рішення №6  

від   17 березня  2016 року смт. Гніздичів 

Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2016 р.   

   Керуючись п.4  ст 14, ст.78  Бюджетного кодексу України, ст. 65 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції Гніздичівської СВК 

відділу освіти Жидачівської РДА №_209 від 14.03.2016 р., ГО СОК «Кохавинка» № 4 від 

15.03.2016р.,  установ та закладів селищної ради та протокол комісії з питань бюджету, 

фінансів та планування соціально-економічного розвитку №2 від 16.03.2016р., 

Гніздичівська селищна  рада ВИРІШИЛА: 

1. Вільний залишок коштів загального фонду селищного  бюджету, який склався 

станом на 1 січня 2016 року, спрямувати  в  сумі 253215,00 грн: 

1.1. на проведення перших виборів старост на територіях сіл, які увійшли до складу 

Гніздичівської селищної ради  в сумі 50000,00 грн (КФК 250203); 

1.2. на проведення  поточного ремонту даху ДНЗ «Барвінок» у сумі 30000,00 грн  

(КФК 070101); 

1.3. на іншу субвенцію Жидачівському районному бюджету на витрати з  підвезення 

учнів до навчальних закладів в сумі 36215 грн  (КФК 250380); 

1.4. на проведення передплати періодичних видань для бібліотек Гніздичівської 

селищної ради в сумі 1000,00 грн. (КФК 110201); 

1.5. на фінансування Програми з відзначення державних та регіональних свят, 

пам’ятних та знаменних дат, здійснення представницьких заходів Гніздичівською 

селищною радою на 2016-2017 роки в сумі 35000,00 грн (КФК 250404); 

1.6. на утримання футбольних команд в сумі 40000,00 грн (КФК 130112); 

1.7. на придбання господарських товарів для НД сумі 7000,00 грн (с.Руда в сумі 

4000,00рн, НД с.Ганівці- 500 грн, НД с. Лівчиці – 1000,00 грн., НД смт. Гнідичів –1000,00 

грн, НД філія смт. Гнідичів – 500,00 грн (КФК 110204); 

1.8.на виплату матеріальних  допомог жителям Гніздичівської селищної ради  – 

50000 грн.  ( КФК- 090412); 

1.9. на придбання мережевого обладнання  для оргтехніки сумі 4000,00 грн. (КФК 

010116). 

2. Залишок коштів власних надходжень спеціального  фонду селищного  бюджету, 

який склався станом на 1 січня 2016 року, спрямувати  в  сумі  136340,00 грн: 

2.1. на придбання оргтехніки для селищної ради на суму  86340,00 грн (КФК 010116). 

2.2. на виготовлення генерального плану смт.Гніздичів (ІІ черга) в сумі 50 000 грн.. 

(КФК 150202). 

3. Внести зміни до показників селищного бюджету, затверджених рішенням 

Гніздичівської   селищної ради від 30.12.2016 р. № 11 „Про бюджет  Гніздичівської 

селищної ради 2016 рік”, а саме 

3.1. Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 389555,00 грн, в 

тому числі, по загальному фонду на суму  253215,00 грн., по спеціальному фонду 

селищного бюджету – 136340,00 грн.в тому числі бюджет розвитку  136340,00  грн. та 

внести відповідні зміни до показників  селищного бюджету (додаток 1,2); 

   3.2 Затвердити: 



  3.2.1. дефіцит загального фонду селищного бюджету на суму 253215,00 грн, джерелом 

покриття якого визначити зміну залишку коштів селищного бюджету загального 

фонду на початок 2016 року в сумі 253215,00 грн (додаток 3); 

 3.2.2.  дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного  бюджету на суму 

136340,00 грн, джерелом покриття якого визначити зміну залишку коштів спеціального 

фонду селищного  бюджету на початок 2016 року на суму 136340,00 грн (додаток 3); 

3.3. Внести зміни до Переліку програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

селищного бюджету  у 2016 році (додаток 4); 

3.4. Внести зміни до розподілу міжбюджетних трансфертів селищного бюджету на 2016 р. 

(додаток 5);  

3.5. Затвердити перелік об`єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів 

бюджету розвитку (додаток 6). 

 4. Провести перерозподіл бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної 

класифікації, в межах кошторисних призначень. 

 

5.Викласти зміни  рішення  у додатках 1-6, що додаються. 

  6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань 

бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку (Н.Мельник). 

 

 Селищний голова                                                                         І.І.Оліяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


