
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

П’ятнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 05.03.2022 №1098-15/2022 

с. Пнів 

 

Про затвердження розпорядження 
сільського голови 

 

 

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

ВИРІШИЛА: 
Затвердити розпорядження сільського голови від 03.03.2022 № 19-Р «Про 

внесення змін до бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади на 
2022 рік» (додається). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 05.03.2022 №1098-15/2022  

«Про затвердження розпорядження 
сільського голови» 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

03 березня 2022 року                                                                                     № 19-Р 

 

Про внесення змін до бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної 
громади на 2022 рік 

 

Відповідно до статей 14, 76, 77, 78 Бюджетного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим 
воєнного стану», наказу Надвірнянської районної військової адміністрації № 15 
від 02.03.2022 «Про здійснення окремих заходів правового режиму воєнного 
стану на території району»: 

1. Начальнику відділу фінансів, регуляторної діяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності - головному бухгалтеру Пасічнянської сільської ради 
О. В. Павлюк внести в мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого 
бюджету на 2022 рік КПКВКМБ 0118240 - Заходи та роботи з територіальної 
оборони, КПКВКМБ 0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення. 

2. Начальнику Управління фінансів Пасічнянської сільської ради 
Л. І. Калинюк внести зміни до бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади на 2022 рік:  

 Зменшити план видатків по КПКВКМБ 0110150 організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад КЕКВ2240 оплата інших послуг – 100 000 грн. за рахунок цих коштів 
збільшити видатки по КПКВКМБ 0118240 заходи та роботи з територіальної 
оборони КЕКВ 2240 оплата інших послуг на суму – 100 000 грн. (на оплату 
харчування територіальної оборони). 

 Зменшити план видатків по КПКВКМБ 0117442 тримання та розвиток 
інших об’єктів транспортної інфраструктури КЕКВ2240 оплата інших послуг – 

500 000 грн. за рахунок цих коштів збільшити видатки по КПКВКМБ 0118220 
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення КЕКВ 2210 
придбання предметів, матеріалів, інвентаря - 500 000 грн. (придбання паливо-

мастильних матеріалів). 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 


