
 

 

                                                                                   

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
дев’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

13 травня  2016 року  № 109 

  

    

Про внесення змін та доповнень до рішення п’ятої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання від 25 січня 2016 року  № 7 „Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (приведення у відповідність до 

Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII „Про Державний бюджет 

України на 2016 рік“)“ 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ та статті 78 Бюджетного Кодексу України, міська  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення п’ятої позачергової сесії 

міської ради сьомого скликання від 25 січня 2016 року № 7 „Про бюджет 

міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (приведення у 

відповідність до Закону України від 25 грудня 2015 року №928-VIII „Про 

Державний бюджет України на 2016 рік“)“, виклавши пункт 9 в такій редакції: 

„9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, 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. 

Дозволити міському голові протягом 2016 року здійснювати розподіл та 

перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших 

місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва з 

наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.   

У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною 

ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове 

управління Пирятинської міської ради за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних призначень, 



затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету.“ 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та голову постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва Йощенка В.М. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                          О. РЯБОКОНЬ 
 

 


