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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

         

                  

                                                         РІШЕННЯ 

____ сесії міської ради VIІI скликання 

 
      
«____»  лютого 2022 року                      №  ____                                                    м. Шепетівка 
    
Про делегування міському голові повноважень 
щодо видачі розпоряджень з питань фінансової діяльності  
на період запровадження в Україні воєнного стану 
 
 
        Відповідно до ст. ст. 26, 42, п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», п. 20, ст. 106 Конституції України,   Закону України "Про правовий режим 
воєнного стану", керуючись Указом президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «про 
введення воєнного стану в Україні» міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Делегувати міському голові Бузилю Віталію Володимировичу на період дії воєнного 
стану право своїм розпорядженням вносити зміни до розпису бюджету за кодами 
програмної та економічної класифікації видатків, а також до програм, затверджених 
міською радою та вносити зміни до напрямків використання.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Григорій 
ОЛІЙНИК). 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 
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