
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят другої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

11 вересня 2015 року                                                                           № 159  

                                                                   

                                                                                    

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. 

2. Додатки 1,2,3,4 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            підпис                                                                     О. РЯБОКОНЬ  
 

http://www.docufreezer.com/order


Додаток 1 до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 159 

„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 

бюджету 

Код 

тимчасової 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування згідно з 

типовою 
відомчою/типовою 

програмною2/тимчасовою 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

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

01     
Пирятинська міська 

рада 
360000,00 306000,00 0,00 0,00 54000,00 -360000,00 0,00 0,00 0,00 -360000,00 -360000,00 0,00 

  090000   
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
-23360,00 -23360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23360,00 

  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 

-23360,00 -23360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23360,00 

  100000   
Житлово-комунальне 

господарство 
304000,00 250000,00 0,00 0,00 54000,00 -300000,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00 4000,00 

  100202 0620 
Водопровідно-
каналізаційне 

господарство 

50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

  100203 0620 
Благоустрій міст, сіл, 
селищ 

250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 

  100302 0620 

Комбінати комунальних 

підприємств, районні 
виробничі об`єднання та 

інші підприємства, 

установи та організації 
житлово-комунального 

господарства 

4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 -300000,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00 -296000,00 

  150000   Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00 -60000,00 -60000,00 



  150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00 -60000,00 -60000,00 

  250000   
Видатки, не віднесені до 

основних груп 
79360,00 79360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79360,00 

  250403 0133 

Видатки на покриття 

інших заборгованостей, 

що виникли у попередні 
роки 

-30640,00 -30640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30640,00 

  250404 0133 Інші видатки 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 

      Всього 360000,00 306000,00 0,00 0,00 54000,00 -360000,00 0,00 0,00 0,00 -360000,00 -360000,00 0,00 

 

 

 

 

Секретар міської ради         підпис       О.О. Новіков 
 

 

 

Додаток 2 до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 159 

„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 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 360000,00 -360000,00 -360000,00 

 

 

Секретар міської ради         підпис       О.О. Новіков 



Додаток 3 до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 159 

„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 

  100000   Житлово-комунальне господарство         - 300000,0       

  100302 0620 

Комбінати комунальних підприємств, 

районні виробничі об`єднання та інші 

підприємства, установи та організації 

житлово-комунального господарства 

Капітальні видатки       - 300000,0       

  150000   Будівництво         - 60000,0       

  150101 0490 Капітальні вкладення 
Виготовлення генерального 

плану міста 
      -177000,0       

  150101 0490 Капітальні вкладення 
Виготовлення проекту по 

реконструкції сміттєзвалища 
      -183000,0       

  150101 0490 Капітальні вкладення 

Реконструкція системи 

теплопостачання житлових 

будинків з встановленням 

вузлів обліку теплової енергії 

      
                       

300000,0       

      Всього          - 360000,0       

 

 

 

Секретар міської ради         підпис       О.О. Новіков 

 

 



Додаток 4 до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 159 

„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 

Код тимчасової 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Сума, грн. Найменування програми Сума, грн. Сума, грн. 

01 Пирятинська міська рада - 390640,0 - 0,0 390640,0 

090000 
Соціальний захист  

та соціальне забезпечення 
- -23360,0 - 0,0 0,0 

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 

-23360,0 - - -23360,0 

100000 Житлово-комунальне господарство - 304000,0 - -300000,0 4000,0 

100202 
Водопровідно-каналізаційне 

господарство 

міська цільова програма 

розвитку комунального 

підприємства Пирятинський 

міський водоканал на 2015 рік 

50000,0 - - 50000,0 

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

міська цільова Програма 

утримання служби благоустрою 

комунального підприємства 

„Каштан“ на 2015 рік 

250000,0 - - 250000,0 



100302 

Комбінати комунальних підприємств, 

районні виробничі об`єднання та інші 

підприємства, установи та організації 

житлово-комунального господарства 

міська цільова Програма 

співфінансування міської ради 

та ОСББ „Злагода“  щодо 

заміни мережі водопостачання 

по вул.Урожайна, 4 в 

м.Пирятин 

4000,0 - - 4000,0 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, 

районні виробничі об`єднання та інші 

підприємства, установи та організації 

житлово-комунального господарства 

- - 

міська цільова Програма 

фінансування потреб  

КП „Каштан“ на утримання 

об’єктів комунальної власності  

на 2015 рік 

-300000,0 -300000,0 

150000 Будівництво   0,0        300000,0      300000,0      

150101 Капітальні вкладення - 
                 

-         

міська цільова Програма 

обладнання вузлами обліку 

теплової енергії житлового фонд 

міста Пирятина на 2015 рік 

300000,0      300000,0      

250000 Видатки, не віднесені до основних груп - 110000,0 - 0,0      110000,0      

250404 Інші видатки 

міська цільова Програма 

діяльності Пирятинської 

міської ради на 2015 рік 

110000,0 - 
                          

-         
110000,0      

  Всього - 390640,0      - 0,0      390640,0      

 

 

 

 

Секретар міської ради         підпис       О.О. Новіков 
 


