
 

 

                                                                                 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

27 січня 2015 року                                                                                                                                                                                               № 6 

 

 

Про міський бюджет на 2015 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні“, статті 77 Бюджетного кодексу 

України, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Визначити на 2015 рік: 
доходи міського бюджету у сумі 14007,00 тисяч гривень: доходи загального фонду міського бюджету в сумі 13077,0 

тисяч гривень доходи спеціального фонду  міського  бюджету  в сумі 930,0 тисяч гривень,  у тому числі бюджету розвитку – 

170,0 тисяч гривень (додаток 1); 

         видатки міського бюджету у сумі 14007,0 тисяч гривень, в тому числі: видатки  загального фонду міського бюджету в 

сумі 11211,1 тисяч гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі 2795,9 тисяч гривень (додаток 2); 

          профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1865,9 тисяч гривень (додаток 3); 

          дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1865,9 тисяч гривень (додаток 3). 

http://www.docufreezer.com/order


2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського  бюджету  в сумі 100,0 тис. гривень.  

3. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку 

(додаток 4). 

4. Затвердити  на  2015  рік   резервний   фонд міського бюджету в сумі 50,0 тисяч гривень. 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною 

структурою:  

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

дослідження і розробки,  видатки  державного  (регіонального)  значення; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міський цільових програм у сумі 3937,5 тисяч 

гривень (додаток 5). 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Пирятинському міському голові отримувати 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

8. Розпорядникам коштів  міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


9. Дозволити  Пирятинському міському голові у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною 

ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

         10.Установити, що у загальному фонді міського  бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України. 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є 

надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  бюджету на 2015 рік у частині фінансування є 

надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України. 

13. Додатки 1-5 до рішення вважати його невід’ємною частиною.  

14. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ фінансів та обліку виконкому міської ради (Цюра І.О.), 

контроль за виконанням – на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва (Салівон О.О.).  

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Пояснювальна записка до рішення сорок третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 6 „Про затвердження міського бюджету на 2015 рік“ 

        

 Доходи 

         Дохідна частина міського бюджету  на 2015 рік: 14007,00 тис. грн., з них: доходи загального фонду  –  13077,0 тис. грн.,  

кошти спеціального фонду  –  930,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 170,0 тис. грн., який сформований за рахунок 

передачі коштів із загального фонду до спеціального. 

Видатки 

       Видатки міського бюджету складають  – 14007,00 тис. грн.,  втому числі:  по загальному фонду – 11211,1 тис. грн.  та  

2795,9 тис. грн. –  по спеціальному фонду. 

010116  Органи управління (міська рада)   
       Планові видатки на утримання міської ради складають 2402,7 тис. грн., відповідно 2352,7 тис. грн. (з.ф.) та 50,0 тис. грн. 

(с.ф.).  

       Видатки за захищеними статтями (заробітна плата, нарахування, енергоносії, податки) – 1810,7 тис. грн.,  інші поточні 

видатки – 542,0 тис. грн. (придбання канцтоварів, підписка періодичних видань,  придбання програмного забезпечення, 

будівельні матеріали для ремонту та облаштуванню центру надання муніципальних послуг, оплата послуг  висвітлення 

діяльності міської ради, телекомунікаційних послуг, послуг по обслуговуванню та ремонту комп’ютерної  техніки) 

 070101 дошкільні навчальні заклади 

       Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів сформовані за рахунок  дотації з районного бюджету в сумі 

5881,1 тис. грн.  На захищені видатки у 2015 році на ДНЗ по загальному фонду міського бюджету планується 5653,1 тис. грн., 

на інші поточні видатки  (придбання миючих засобів, господарчого інвентарю, будівельних матеріалів, оплату послуг по 

вивезенню ТПВ та нечистот) – 232,0 тис. грн.  

По спеціальному фонду видатки  на придбання продуктів харчування за рахунок батьківської плати  – 760,0 тис. грн. 

070807 Інші освітні програми („Шкільний автобус“) 

      Міська цільова програма „Шкільний автобус“ – 34,0 тис. грн. 

090412 Соціальний захист 

    Міська цільова програма соціального захисту населення – 182,8 тис. грн.,  в тому числі: надання грошової допомоги на  

харчування, лікування, відшкодування  комунальних послуг членам сімей мобілізованих військово-службовців. 



091108 Заходи з оздоровлення дітей 

    Міська цільова програма оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 70,0 тис. грн. (28 

дітей х 2,5 тис. грн.) 

100102 Капітальний ремонт житлового фонду 

       Міська цільова програма капітального ремонту житлового фонду за рахунок коштів бюджету розвитку (передача із 

загального до спеціального фонду)  –  922,6 тис. грн. 

     100202 Водопровідно – каналізаційне господарство  

     Міська цільова програма відновлення мереж водопостачання (розробник –  КП „Пирятинський міський водоканал“)  – 

145,0 тис. грн. 

     100203 Благоустрій  міст, сіл, селищ. 

         Міська цільова програма утримання служби благоустрою міста Пирятина: загальний фонд – 1269,8 тис. грн., спеціальний 

– 550,3 тис. грн.  

        За рахунок коштів обласного бюджету  виділяються кошти на облаштування скверу „Фантазія“ по загальному фонду – 

17,5 тис. грн., по спеціальному – 20,0 тис. грн.     

       За рахунок коштів   міського бюджету  планується  виділити  38,3 тис. грн. коштів загального фонду. 

       На  реалізацію  Проекту GIZ  „Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення матетіально-технічної бази 

територіальних громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю“  виділяються кошти по спеціальному фонду 

в сумі 123,0 тис. грн. 

       Планується виділення коштів загального фонду в сумі 577,8 тис. грн. на поточний ремонт доріг міста. 

100206 Готельне господарство  

        Міська цільова програма розвитку комунального підприємства „Готель „Пирятин“ – 100,0 тис. грн. (кошти загального 

фонду). 

100302 Комбінати комунальних підприємств 

      Міська цільова програма фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної 

власності – 276,7 тис. грн. за рахунок загального фонду та 20,0 тис. грн. за рахунок спеціального. 

110204 Будинки культури та клубні заклади 

     На утримання Калиновомостівського сільського будинку культури за рахунок коштів дотації з районного бюджету 

планується 21,7 тис. грн. на оплату праці. 



110502 Культурно – мистецькі заходи та заклади 

     На реалізацію  міської цільової програми культурно – мистецьких заходів  у 2015 році  – 75,0 тис. грн. (кошти загального 

фонду) 

250404 Інші видатки 

      На інші видатки планується виділення коштів загального фонду в сумі   157,0 тис. грн. 

150101 Капітальні вкладення  
        На видатки по  реконструкції   мережі вуличного освітлення  –  350,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку). 

250102 Резервний фонд 

      Створення резервного фонду Пирятинської міської ради  –  50,0 тис. грн. 

 

 

Начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер          І.О. Цюра 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  
№ 

з/п 

Надходження від: Факт 

2014р. 

План 2015р. 

1 Податок на прибуток  242,4 25,0 
2 Збір з а  спец використання лісових ресурсів 8,9 5,0 
3 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (ф.о.) - 1,0 
4 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (ю.о.) - 10,0 
5 Земельний податок з юридичних осіб 713,2 751,5 
6 Орендна плата з юридичних осіб 2792,2 2792,0 
7 Земельний податок з фізичних осіб 83,0 83,0 
8 Реструктурована сума заборгованості з плати за  землю - 0,0 



9 Орендна плата з фізичних осіб 337,0 337,0 
10 Єдиний податок з юридичних осіб -(556,8) 550,0 
11 Єдиний податок з фізичних осіб -(2238,2) 2000,0 
12 Єдиний податок із с/г товаровиробників - 65,0 
13 Туристичний збір 1,4 1,0 
14 Акцизний податок - 395,0 
15 Екологічний податок -(32,9) 25,0 
16 Частина чистого прибутку сплаченого комунальними підприємствами 35,0 9,2 
17 Адміністративні штрафи 2,2 2,0 
18 Надходження від орендної плати за користування комунальним майном 19,1 15,0 
19 Державне мито 151,0 90,0 
20 Дотація   з районного бюджету на утримання закладів дошкілля  та будинк культури с. К.Міст - 5902,8 
21 Субвенція  714,8 17,5 

 Інші доходи (вилучені) 5100,2 --- 

ВСЬОГО 12597,6 13077,00 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ 
№ 

з/п 

Надходження від: Факт 

2014р. 

План 2015р. 

1 Транспортний податок - 0,0 
2 Пайова участь  293,7 150,0 
3 Субвенція 408,5 20,0 
4 Кошти передані  із загального фонду  - 1865,9 
5 Батьківська плата 601,4 760,0 
 Інші надходження  (вилучені) 3244,0 --- 

ВСЬОГО 4547,6                                                               2795,9 

 

 



ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 
№з/п Видатки на: КЕКВ Видатки 2014 року Планові 

показники 

2015 року 
План  Факт 

1  

 

010116 

Міська рада  

2111 – оплата праці 1271,0 1239,6 1250,0 

2120 – нарахування 462,0 435,5 453,7 

2210 – предмети, матеріали 264,7 117,4 250,0 

2240 – оплата послуг (крім комунальних) 411,6 154,7 250,0 

2250 – відрядження 10,6 10,4 12,0 

2270 – енергоносії 46,8 32,1 107,0 

2800 – податки 30,0 13,9 30,0 

ВСЬОГО 2496,7 2003,6 2352,7 

2  

 

 

070101 

Дошкільні навчальні заклади 

2111 – оплата праці 3173,4 3173,4 2932,6 

2120 – нарахування 1151,7 1151,7 1064,5 

2210 – предмети, матеріали 505,0 413,9 200,0 

2220 – медикаменти 7,0 3,2 4,0 

2230 – продукти харчування 690,0 679,1 540,0 

2240 – оплата послуг (крім комунальних) 195,0 52,9 22,0 

2250 – відрядження 5,0 4,1 6,0 

2270 – енергоносії 1103,4 940,8 1112,0 

ВСЬОГО 6830,5 6409,0 5881,1 

3 070807 

Програма „Шкільнийавтобус“ 

2210 - предмети, матеріали 24,0 24,0 34,0 

4  

 

090412 

Соціальний захист населення 

2730 – допомоги на  харчування 14,6 11,4 30,0 

2730 – допомоги на лікування 34,0 34,0 36,0 

2730 – допомоги на поховання 12,0 10,0 10,0 

2730 – допомоги на відшкодування комунальних 

послуг військовослужбовцям 

12,2 12,2 100,0 

2730 – інші допомоги 9,2 9,2 6,8 

ВСЬОГО 82,0 76,8 182,8 

5 091108 

Заходи та відпочинок дітей 

2730 - поточні трансферти населенню  

(оздоровлення дітей-сиріт) 

55,0 21,5 70,0 



6 100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

2610 - поточні трансферти  

Програма  відновлення мереж водопостачання  

КП „Пирятинський міський водоканал“ 

270,0 99,9 145,0 

7  

100203 

Благоустрій  

2610 - поточні трансферти: міська цільова програма 

утримання служби благоустрою КП „Каштан“ 

1972,7 1388,5 1269,8 

(п – 2845,8) 

2210 – поточне придбання  - - 17,5 

2240 – оплата послуг 411,6  404,5 577,8 

ВСЬОГО 2384,3 1895,3 1865,1 

8 100206 

Готельне господарство 

2610 - поточні трансферти: міська цільова 

програма розвитку КП „Готель „Пирятин“ 

80,0 79,9 100,0 

9 100302 

Комбінати комунальних підприємств 

2610 -  поточні трансферти: міська цільова  

програма фінансування  потреб КП „Каштан“  

на утримання об’єктів комунальної власності 

393,0 173,6 276,7 

10 110204 

Будинок культури 

2111 – оплата праці 26,0 20,8 20,0 

2120 – нарахування 2,5 1,7 1,7 

ВСЬОГО 28,5 22,5 21,7 

11 110502 

Культурно – мистецькі заходи 

2210 – предмети, матеріали 50,0 33,5 50,0 

2240 – оплата послуг (крім комунальних) 25,0 0,00 25,0 

ВСЬОГО 75,0 33,5 75,0 

12 250102 

Резервний фонд 

9000 – нерозподілені видатки 100,0 0,00 50,0 

13  

250404 

Інші видатки 

2210 – предмети, матеріали 19,1 4,7 20,0 

2240 – оплата послуг (крім комунальних) 69,1 12,9 90,0 

2282 –  окремі заходи 98,3 0,00 15,0 

2730 – виплати населенню  27,0 11,2 27,0 

2800 –  інші поточні видатки 5,0 4,6 5,0 

ВСЬОГО 218,5 33,4 157,0 

14 Кошти, передані до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 1865,9 

Інші видатки (070401 – позашкілля, -250403 – погашення кредиторської заборгованості 2013) 1354,8 1261,5 ------ 

ВСЬОГО  ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 14392,3 12134,5 13077,00 

 



ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 
 

Видатки  

на: 

 

КЕКВ 

Видатки 2014 року Планові 

показники  

2015 року 
 

План  

 

Факт 

010116 

Міська рада  
3110 - придбання обладнання та  предметів довгострокового користування  7,1 7,1 50,0 

070101 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

2230 - продукти харчування 645,5 645,5 760,0 

100102 

 Капітальний 

ремонт  

житлового 

фонду 

3210 - капітальні трансферти 

Програма  капітального ремонту та реконструкції житлового фонду 

508,5 195,5 922,6 

100203 

Благоустрій 
3110 - придбання обладнання та  предметів довгострокового користування 

Програма  облаштування скверу „Фантазія“ – кошти  обласної субвенції 

0,0 0,0 20,0 

3110 – придбання обладнання та  предметів довгострокового користування 

ПРОЕКТ „Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення матетіально-технічної бази 

громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю“  

0,0 0,0 123,0 

3210 –  капітальні трансферти 

Програма утримання служби благоустрою КП „Каштан“ 

1185,5 881,9 550,3 

(п – 2239,6) 

ВСЬОГО 1185,5 881,9 693,3 
100302 

Комбінати 

комунальних 

підприємств 

3210 - капітальні  трансферти  

Програма фінансування  потреб  

КП „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності 

0,0 0,0 20,0 

150101 

Капітальні  

вкладення 

3142 - реконструкція вуличного освітлення 1019,3 148,8 350,0 

Інші видатки  

(зміни до бюджету, які вносились впродовж року) 
3889,1 961,0 --- 

ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 7767,3 3234,7 2795,9 
 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сорок третьої  

(позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 27 січня 2015 року № 6 

 
Доходи Пирятинського міського бюджету на 2015 рік 

 

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 7040500,00 7040500,00 0,00 0,00 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

13010200 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 
5000,00 5000,00 0,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 395000,00 395000,00 0,00 0,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 395000,00 395000,00 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки 6590500,00 6590500,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно 3974500,00 3974500,00 0,00 0,00 

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 
1000,00 1000,00 0,00 0,00 

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 
10000,00 10000,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 751500,00 751500,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2792000,00 2792000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 83000,00 83000,00 0,00 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 337000,00 337000,00 0,00 0,00 

18030000 Туристичний збір 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок 2615000,00 2615000,00 0,00 0,00 



18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 550000,00 550000,00 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 

18050500 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 
65000,00 65000,00 0,00 0,00 

19000000 Інші податки та збори 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

19010000 Екологічний податок 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 10000,00 10000,00 0,00 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

19010300 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 
10000,00 10000,00 0,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження 1026200,00 116200,00 910000,00 150000,00 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11200,00 11200,00 0,00 0,00 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, 

у статутних капіталах яких є держав 

9200,00 9200,00 0,00 0,00 

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 
9200,00 9200,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 105000,00 105000,00 0,00 0,00 

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 15000,00 15000,00 0,00 0,00 

22080400 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 
15000,00 15000,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито 90000,00 90000,00 0,00 0,00 

22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування 
82000,00 82000,00 0,00 0,00 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 8000,00 8000,00 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження 150000,00 0,00 150000,00 150000,00 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 150000,00 0,00 150000,00 150000,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 760000,00 0,00 760000,00 0,00 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  760000,00 0,00 760000,00 0,00 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  760000,00 0,00 760000,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   5940300,00 5920300,00 20000,00 20000,00 

41000000 Від органів державного управління   5940300,00 5920300,00 20000,00 20000,00 

41020000 Дотації   5902800,00 5902800,00 0,00 0,00 

41020900 Інші додаткові дотації   5902800,00 5902800,00 0,00 0,00 

41030000 Субвенції   37500,00 17500,00 20000,00 20000,00 

41035000 Інші субвенції  37500,00 17500,00 20000,00 20000,00 

ВСЬОГО 

ДОХОДІВ 
  14007000,00 13077000,00 930000,00 170000,00 



Додаток 2 

до рішення сорок третьої  

(позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 27 січня 2015 року № 6 

 

Розподіл видатків міського бюджету на 2015 рік 
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Найменування згідно 

 з типовою 
відомчою/типовою 

програмною/ 

тимчасовою 
класифікацією видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 
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видатки 

розвитку 
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бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01     Апарат місцевої ради 11211100,00 9369600,00 4202600,00 1219000,00 1791500,00 2795900,00 760000,00 0,00 0,00 2035900,00 2035900,00 14007000,00 

  010116 0111 
Органи місцевого 
самоврядування 

2352700,00 2352700,00 1250000,00 107000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 2402700,00 

  070101 0910 
Дошкільні заклади 

освіти 
5881100,00 5881100,00 2932600,00 1112000,00 0,00 760000,00 760000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6641100,00 

  070807 0990 Інші освітні програми 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000,00 

  090412 1090 

Інші видатки на 

соціальний захист 
населення 

182800,00 182800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182800,00 

  091108 1040 

Заходи з оздоровлення 

та відпочинку дітей, 

крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 

здійснюються за 

рахунок коштів на 
оздоровлення 

громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи 

70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 



  100102 0610 
Капітальний ремонт 
житлового фонду 

місцевих органів влади 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922600,00 0,00 0,00 0,00 922600,00 922600,00 922600,00 

  100202 0620 

Водопровідно-

каналізаційне 
господарство 

145000,00 0,00 0,00 0,00 145000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145000,00 

  100203 0620 
Благоустрій міст, сіл, 

селищ 
1865100,00 595300,00 0,00 0,00 1269800,00 693300,00 0,00 0,00 0,00 693300,00 693300,00 2558400,00 

  100206 0470 Готельне господарство 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 

  100302 0620 

Комбінати 

комунальних 
підприємств, районні 

виробничі об`єднання 

та інші підприємства, 
установи та організації 

житлово-комунального 

господарства 

276700,00 0,00 0,00 0,00 276700,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 296700,00 

  110204 0828 

Палаци і будинки 

культури, клуби та 

інші заклади клубного 

типу 

21700,00 21700,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21700,00 

  110502 0829 
Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 

75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 

  150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 350000,00 

  250102 0133 Резервний фонд 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

  250404 0133 Інші видатки 157000,00 157000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157000,00 

      Всього 11211100,00 9369600,00 4202600,00 1219000,00 1791500,00 2795900,00 760000,00 0,00 0,00 2035900,00 2035900,00 14007000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення сорок третьої  

(позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 27 січня 2015 року № 6 

Фінансування Пирятинського міського бюджету в 2015 році 

 

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

208100 На початок періоду 7884410,00 7884410,00 0,00 0,00 

208200 На кінець періоду 7884410,00 7884410,00 0,00 0,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

602100 На початок періоду 7884410,00 7884410,00 0,00 0,00 

602200 На кінець періоду 7884410,00 7884410,00 0,00 0,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
0,00 -1865900,00 1865900,00 1865900,00 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення сорок третьої  

(позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 27 січня 2015 року № 6 

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Назва об’єктів 

відповідно  до 

проектно- 

кошторисної 

документації тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва  

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки  

Разом 

видатків на 

поточний рік  

01     Пирятинська міська рада           

  010000   Державне управління         50000,0 

  010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       50000,0       

  100000   Житлово-комунальне господарство          1635900       

  100102 0610 
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади 
Капітальні видатки          922600,0       

  100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки          693300,0       

  100302 0620 

Комбінати комунальних підприємств, районні 

виробничі об`єднання та інші підприємства, установи 

та організації житлово-комунального господарства 

Капітальні видатки         20000,0       

  150000   Будівництво         350000,0       

  150101 0490 Капітальні вкладення 

Реконструкція 

вуличного 

освітлення 

       350000,0       

      Всього          2035900,0 

 



Додаток 5 

до рішення сорок третьої  

(позачергової) сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 27 січня 2015 року № 6 

 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Пирятинського міського бюджету у 2015 році 

 
Код типової 

відомчої 

класифікації 
видатків 

місцевих 

бюджетів 

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

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 - 2 321 600      - 1 615 900      3 937 500      

070000 Освіта   34 000        0      34 000      

070807 Інші освітні програми міська цільова Програма "Шкільний автобус" на 2015 рік 34 000          34 000      

090000 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
- 252 800      - 0      82 800      

90412 Інші видатки на соціальний захист населення міська цільова Програма соціального захисту населення на 2015 рік 82 800      -   82 800      

90412 Інші видатки на соціальний захист населення 

міська цільова Програма підтримки членів сімей військослужбовців, 
які проживають на території населених пунктів Пирятинської 

міської ради, мобілізованих на військову службу та які несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції на 2015 рік 

100 000          100 000      

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 2015 рік 
70 000          70 000      

100000 Житлово-комунальне господарство - 1 829 800      - 1 615 900      3 445 700      

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади 

    

міська цільова Програма 
капітального ремонту та 

реконструкції житлового фонду м. 
Пирятин на 2015 рік 

922 600      922 600      



100202 
Водопровідно-каналізаційне господарство міська цільова Програма відновлення мереж водопостачання 

 на 2015 рік 
145 000          145 000      

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 
міська цільова Програма утримання служби благоустрою 

комунального підприємства "Каштан" на 2015 рік 
1 269 800      

міська цільова Програма утримання 

служби благоустрою комунального 
підприємства "Каштан" на 2015 рік 

550 300      1 820 100      

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 
міська цільова Програма по фінансуванню Проекту "Облаштування 

скверу "Фантазія" для відпочинку громади м.Пирятин" 
38 300      

міська цільова Програма по 

фінансуванню Проекту 

"Облаштування скверу "Фантазія" 

для відпочинку громади 

м.Пирятин" 

  38 300      

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -    

міська цільова Програма по 
фінансуванню спільного Проекту 

по співробітництву територіальних 

громад по придбанню сміттєвоза та 
контейнерів для покращення 

матреріально-технічної бази 

громад. Спільний крок до чистоти 
довкілля Пирятинського краю 

123 000      123 000      

100206 
Готельне господарство міська цільова Програма розвитку комунального підприємства 

"Готель"Пиряин" на 2015 рік 
100 000          100 000      

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні 

виробничі об`єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-

комунального господарства 

міська цільова Програма фінансування потреб комунального 

підприємства "Каштан" на утримання об’єктів комунальної 

власності на 2015 рік 

276 700      

міська цільова Програма 
фінансування потреб комунального 

підприємства "Каштан" на 

утримання об’єктів комунальної 
власності на 2015 рік 

20 000      296 700      

110000     75 000        0      75 000      

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2015 рік 75 000          75 000      

250000 Видатки, не віднесені до основних груп - 130 000 - 0      130 000      

250404 Інші видатки 
міська цільова Програма діяльності Пирятинської міської ради 

на 2015 рік 
130 000 -   130 000      

  Всього - 2 321 600      - 1 615 900      3 937 500      

 

 

 

Секретар міської ради               О.О. Новіков 
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