
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок другої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

17 грудня 2014 року                                                                                     № 256  

     

                                                                                    

Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 

 

  

      Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та статті 78 Бюджетного Кодексу 

України, міська  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до міського бюджету на 2014 рік згідно додатків №№ 1-3. 

2. Додатки №№ 1-3 до рішення вважати невід’ємною його частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін та розвитку підприємництва Салівон О.О. 
 

 
 

 

Міський голова                 О. РЯБОКОНЬ 

 



Пояснювальна записка до рішення сорок другої позачергової сесії міської ради шостого скликання   

      від 17 грудня 2014 року № 256 „Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік“                                    

     

 

№ 

п/п  
КФК КЕКВ 

Сума 
Джерело 

фінансування 
Напрями використання 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
  

1 070101 2210 10 000  
зміна цільового 

використання 
На придбання дитячих стільчиків, дитячих столів 

2 

 
070101 2273 1 500  

зміна цільового 

використання 
Оплата послуг з електропостачання 

Всього по КФК 070101 „Дошкільні заклади освіти“ 11 500 - - - 

2 091108 2730 - 22 300 - 
зміна цільового 

використання 

Міська цільова програма оздоровлення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2014 рік 

Всього по КФК 091108 „Заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи“ 

 - 22 300 - - - 

3 250404 2240 - 5 000 - 
зміна цільового 

використання 
Міська цільова програма підтримки членів сімей 

війсковослужбовців, мобілізованих на військову службу, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

ради на 2014 рік 

4 250404 2272 - 3 000 - 
зміна цільового 

використання 

5 090412 2730 13 600 - 
зміна цільового 

використання 

6 090412 2730 5 200 - 

зміна цільового 

використання 

Міська цільова програма соціального захисту населення на 2014 

рік: надання матеріальної цільової допомоги на харчування дітей 

1-11 класів, батьки яких мобілізовані  на військову службу та осіб,  

які несуть службу за контрактом в зоні АТО 

Всього по програмі 10 800 - - - 

Разом видатків 0 - - - 



 

Зміни до видаткової частини показників загального фонду міського бюджету проводяться у зв’язку зі:  

1. Збільшенням планових призначень по загальному фонду дошкільним закладам освіти на придбання дитячих 

стільчиків і дитячих столів (ДНЗ „Сонечко“ - в сумі 10000,0 грн.; оплата послуг електроенергії в сумі 1500,0 грн. (КФК 

070101); 

 

2. Збільшенням планових призначень по загальному фонду на міську цільову Програму соціального захисту 

населення на 2014 рік  (КФК090412 КЕКВ 2730): надання матеріальної цільової допомоги на харчування дітей 1-11 

класів, батьки яких мобілізовані  на військову службу, та осіб, які несуть службу за контрактом в зоні АТО в сумі 

5200,0 грн.; 

 

3. Збільшенням планових призначень по загальному фонду на міську цільову Програму підтримки членів сімей 

війсковослужбовців, мобілізованих на військову службу, які проживають на території населених пунктів Пирятинської 

міської ради на 2014 рік (КФК090412 КЕКВ 2730) в сумі 5600,0 грн.  

  

 

 

  Начальник відділу фінансів  

       та обліку-головний бухгалтер                                                                    І.О. Цюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1до рішення 

сорок другої (позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 17 грудня 2014 року № 256 

 

Внесення змін до видатків Пирятинського міського бюджету на 2014 рік 

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
 

Код 

тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

з них 

Всього споживання 

з них 

розвитку 

з них 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них 

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 

що передаються із 

загального фонду 
до бюджету 

розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 

070000 Освіта 11500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 

070101 Дошкільні заклади освіти 11500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 

090000 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
-3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3500,00 

090412 
Інші видатки на соціальний захист 

населення 
18800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800,00 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку 

дітей, крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

-22300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22300,00 

250000 
Видатки, не віднесені до основних 

груп 
-8000,00 0,00 -3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8000,00 

250404 Інші видатки -8000,00 0,00 -3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8000,00 

Разом видатків 0,00 0,00 -1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього видатків 0,00 0,00 -1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Додаток 2 до рішення 

сорок другої (позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 17 грудня 2014 року № 256 
 

Внесення змін до розподілу видатків Пирятинського міського бюджету на 2014 рік 

за головними розпорядниками коштів 
 

Код типової 
відомчої 

класифікації 

видатків 

Назва головного розпорядника коштів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

з них 

Всього споживання 

з них 

розвитку 

з них 

Код 
тимчасової 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 
енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 
енергоносії 

бюджет 

розвитку 

з них 

капітальні видатки 

за рахунок коштів, 

що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 

01 Апарат місцевої ради 0,00 0,00 -1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

070000 Освіта 11500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 

070101 Дошкільні заклади освіти 11500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 

090000 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
-3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3500,00 

090412 
Інші видатки на соціальний захист 

населення 
18800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800,00 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку 

дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-22300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22300,00 

250000 Видатки, не віднесені до основних груп -8000,00 0,00 -3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8000,00 

250404 Інші видатки -8000,00 0,00 -3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8000,00 

Всього видатків 0,00 0,00 -1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Додаток 3 до проекту рішення 

сорок другої (позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 17 грудня 2014 року № 

 

Зміни до переліку регіональних програм, 

які фінансуватимуться за рахунок коштів Пирятинського міського бюджету у 2014 році 
 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування 

програми 

Сума Сума 

01 Пирятинська міська рада - 0 - 0 0 

90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення - 8 000 - 0 8 000 

91108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Міська цільова програма оздоровлення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування на 

2014 рік 

-10 800   -10 800 

90412 Інші видатки на соціальний захист населення Міська цільова програма підтримки членів сімей 

військослужбовців, мобілізованих на військову 

службу, які проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2014 рік 

13 600 -  13 600 

90412 Інші видатки на соціальний захист населення 
Міська цільова програма соціального захисту 

населення на 2014 рік 
5 200          5 200      

250000 Видатки, не віднесені до основних груп - -8 000 - 0 -8 000 

250404 Інші видатки Міська цільова програма підтримки членів сімей 

військослужбовців, мобілізованих на військову 

службу, які проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2014 рік 

-8 000 -  0 

  Всього - 0      - 0      0      

 

 



Секретар міської ради               О.О.Новіков 


