
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок восьмої сесії шостого скликання 

 

26 червня  2015 року                                                                                      № 93 

                                                                                                 

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

  

 

      Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та статті 78 Бюджетного Кодексу 

України, міська  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік згідно додатків 1,2,3,4,5. 

2. Додатки 1,2,3,4,5 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  

 

    
 

http://www.docufreezer.com/order


Додаток 1  

до рішення сорок восьмої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 26 червня 2015 року № 93 

„Про внесення змін до міського бюджету  

на 2015 рік“ 

 

 

 

Внесення змін до доходів 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 

40000000 Офіційні трансферти   425000,00 0,00 425000,00 25000,00 

41000000 
Від органів державного 

управління   
425000,00 0,00 425000,00 25000,00 

41030000 Субвенції   425000,00 0,00 425000,00 25000,00 

41035000 Інші субвенції  425000,00 0,00 425000,00 25000,00 

ВСЬОГО ДОХОДІВ   425000,00 0,00 425000,00 25000,00 

 

 

 

Секретар міської ради            О.О. Новіков 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення сорок восьмої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 26 червня 2015 року № 93 

„Про внесення змін до міського бюджету  

на 2015 рік“ 

 

Внесення змін до розподілу видатків Пирятинського міського бюджету на 2015 рік 

 

Код 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету1 

Код 

тимчасової 
класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування згідно 
з типовою 

відомчою/типовою 

програмною2/тимчас
овою класифікацією 

видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
Всього 
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бюджет 

розвитку 

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

01     
Пирятинська  

міська рада 
0,00 385000,00 0,00 0,00 -385000,00 936600,00 0,00 0,00 0,00 936600,00 536600,00 936600,00 

  100000   

Житлово-

комунальне 

господарство 

0,00 385000,00 0,00 0,00 -385000,00 536600,00 0,00 0,00 0,00 536600,00 536600,00 536600,00 

  100203 0620 
Благоустрій міст, сіл, 
селищ 

0,00 385000,00 0,00 0,00 -385000,00 536600,00 0,00 0,00 0,00 536600,00 536600,00 536600,00 

  240000   Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 400000,00 

  240601 0511 

Охорона та 
раціональне 

використання 
природних ресурсів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 400000,00 

      Всього 0,00 385000,00 0,00 0,00 -385000,00 936600,00 0,00 0,00 0,00 936600,00 536600,00 936600,00 

 
 

Секретар міської ради            О.О. Новіков 

 

 

 

 



Додаток 3  

до рішення сорок восьмої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 26 червня 2015 року № 93 

„Про внесення змін до міського бюджету  

на 2015 рік“ 

 

 

Внесення змін до фінансування Пирятинського міського бюджету на 2015 рік 

 

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 511600,00 0,00 511600,00 511600,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
511600,00 0,00 511600,00 511600,00 

208100 На початок періоду 511600,00 511600,00 0,00 0,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
0,00 -511600,00 511600,00 511600,00 

600000 Фінансування за активними операціями 511600,00 0,00 511600,00 511600,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 511600,00 0,00 511600,00 511600,00 

602100 На початок періоду 511600,00 511600,00 0,00 0,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
0,00 -511600,00 511600,00 511600,00 

 

 

Секретар міської ради            О.О. Новіков 



 

Додаток 4  

до рішення сорок восьмої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 26 червня 2015 року № 93 

„Про внесення змін до міського бюджету  

на 2015 рік“ 

 

 

Внесення змін до переліку 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 
          

  100000   
Житлово-комунальне 

господарство 
        

                

536600,00       

  100203 0620 
Благоустрій 

міст, сіл, селищ 

Капітальні 

видатки 
      

                  

536600,00       

      Всього         
                

536600,00       

 

 

 

Секретар міської ради            О.О. Новіков 



 

Додаток 5  

до рішення сорок восьмої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 26 червня 2015 року № 93 

„Про внесення змін до міського бюджету  

на 2015 рік“ 

 

Внесення змін до переліку 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 

грн. 

 
Код тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Найменування коду 

тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування 

програми 
Сума Найменування програми 

Сума,  

грн. 

01 Пирятинська міська рада - 0,00      - 936600,00      936600,00      

100000 
Житлово-комунальне 

господарство 
- 0,00      - 536600,00      536600,00      

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 

536600,00      536600,00      

250000 
Видатки, не віднесені до 

основних груп 
- 0,00 - 400000,00      400000,00      

240601 

Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

-   

Міська цільова програма поводження з 

твердими побутовими відходами в м.Пирятин 

на 2014-2016 роки 

400000,00      400000,00      

  Всього - 0,00      - 936600,00      936600,00      

 

 



Секретар міської ради              О.О. Новіков 


