
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

  

 

11 грудня  2015 року                                                                        № 28 

 

Про повернення  надміру  

зарахованих коштів до міського бюджету 

 

 

           Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України,  пунктом 23 

частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 

пунктом 14 наказу Міністерства фінансів України  від 03.09.2013 № 787 “Про 

затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих 

до державного  та місцевих бюджетів, із змінами, внесеними згідно з наказом  

Міністерства  фінансів № 202 від 23.02.2015, спільним наказом  Міністерства 

фінансів України  та  Міністерства доходів і зборів України  від 30.12.2013      

№ 882/1188 “Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів 

Міністерства доходів і зборів України,  місцевих фінансових органів та 

територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі 

повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених  сум 

грошових зобов’язань“,  враховуючи  лист – звернення Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської області   

№ 02.2-11/445 від 03.12.2015 про надання підкріплення  коштами відповідного 

рахунку  для забезпечення виконання висновків Пирятинського відділення 

Лубенської ОДПІ № 178 від 20.08.2015, № 224 від 02.12.2015, № 225 від 

02.12.2015,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити  виконавчому комітету Пирятинської міської ради 

спрямувати кошти із  загального фонду міського бюджету з рахунку 

31423000500380 до спеціального фонду міського бюджету на рахунок  

31522999501380 загальною сумою 4055,90 грн. для виконання висновків 

Пирятинського відділення Лубенської ОДПІ про повернення  платникам 

надміру сплаченого збору  за провадження торгівельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 

малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що 

справляються до 1  січня 2015 року, 18041500 та  надміру  сплачений збір за  



провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений  

юридичними особами, що справляється  до 1 січня 2015 року, 18040200. 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ фінансів та 

обліку виконавчого комітету Пирятинської міської ради (Цюра І.О) 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Пирятинської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва  (Гудзь В.І.). 

 
 

 

 

Міський голова                                                   О. РЯБОКОНЬ 


