
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2019 року № 367 

 

 

Про внесення змін до бюджету  

міської об’єднаної територіальної  

громади на 2019 рік  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ та статті 78 Бюджетного Кодексу України, міська  рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення вважати невід’ємною його частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

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

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко  В.М.).  

 

 

 
 

Секретар міської ради Т.ЧАЙКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1  

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 
 

 

Про внесення змін до доходної частини бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 
(грн.) 

Код 
Найменування згідно з 

Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти   790 000 - 790 000 790 000 

41000000 Від органів державного управління   790 000 - 790 000 790 000 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
790 000 - 790 000 790 000 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 790 000 - 790 000 790 000 

X Разом доходів 790 000 - 790 000 790 000 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2  

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 
 

 

Внесення змін до фінансування бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
 

 

 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування - 316 400 -316 400 -316 400 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
- 316 400 -316 400 -316 400 

208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

- 316 400 -316 400 -316 400 

X Загальне фінансування - 316 400 -316 400 -316 400 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 
- 316 400 -316 400 -316 400 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - 316 400 -316 400 -316 400 

602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
- 316 400 -316 400 -316 400 

X Загальне фінансування - 316 400 -316 400 -316 400 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 
 

Внесення змін до  розподілу  видатків бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
(грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
усього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

в
и

д
ат

к
и
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о

зв
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у
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бюджет 
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ь
н
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0200000     
Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради 
316 400 316 400 - - - 473 600 473 600 - - - 473 600 790 000 

0210000     
Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради 
316 400 316 400 - - - 473 600 473 600 - - - 473 600 790 000 

  1000   Освіта - - - - - 100 000 100 000 - - - 100 000 100 000 

0211090 1090 0960 

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

- - - - - 100 000 100 000 - - - 100 000 100 000 

  5000   Фізична  культура  і  спорт 116 400 116 400 - - - 283 001 283 001 - - - 283 001 399 401 

0215031 5031 0810 

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 

116 400 116 400 - - - 283 001 283 001 - - - 283 001 399 401 

  6000   Житлово-комунальне  господарство 200 000 200 000 - - - 90 599 90 599 - - - 90 599 290 599 

0216013 6013 0620 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 
200 000 200 000 - - - -200 000 -200 000 - - - -200 000 - 

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів - - - - - 290 599 290 599 - - - 290 599 290 599 

X X X Усього 316 400 316 400 - - - 473 600 473 600 - - - 473 600 790 000 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 



Додаток 4 

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 

 

Внесення змін до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (грн) 

Код 

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту 

   Трансферти з інших 

місцевих бюджетів 

 Трансферти іншим бюджетам 

дотація 

на: 

 субвенції усього 
дотація 

на: 

 субвенції усього 

загального 

фонду на: 

спеціального 

фонду на: 

загального фонду 

на: 

спеціального 

фонду на: 

  

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету: 

на  об’єкти  та  

заходи, що можуть 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

Фонду 

розвитку 

територій області 

 

 

 

- - 41053900 -   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16000000000 
обласний  бюджет  

Полтавської  області 
- - 790 000 790 000 - - - - 

Х УСЬОГО -  790 000 790 000 - - - - 
 
 

Секретар  міської  ради                                                   Т.Г. Чайка 
 

 



Додаток 5  

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 
 

Внесення  змін  до  розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році 
                                                                                                                    грн 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування об'єкта 

відповідно до проектно-

кошторисної 

документації 

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень 

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0200000  - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради  -     473 600   

0210000  - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради  -     473 600   

 - 1000 Освіта       100 000   

0211090 1090 

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 

Капітальні  видатки     100 000   

 - 5000 Фізична  культура  і  спорт       283 001   

0215031 5031 
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
Капітальні  видатки     283 001   

- 6000 Житлово-комунальне господарство -     90 599   

0216013 6013 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 
Капітальні  видатки 

  
-200 000 

 

0216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні  видатки     290 599   

-   - Всього  -     473 600   

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 



Додаток 6 

до рішення шістдесятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

24 вересня 2019 року № 367 

 

Внесення змін до розподілу витрат бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році 
 грн 

Код  

Програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів    

Код Типової 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної програми 

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 
регіональну програму 

Усього Загальни

й фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому 

числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0200000 - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради -  -  790 000 200 000 590 000 590 000 

0210000  - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради  - -  790 000 200 000 590 000 590 000 

 1000 Освіта - - 100 000 - 100 000 100 000 

0211090 1090 

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

Програма „Забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування 
вуличних майданчиків у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік“ 

Рішення шістдесятої 

позачергової сесії 
Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

від 24.09.2019 № 366 

100 000 - 100 000 100 000 

 5000 Фізична  культура  і  спорт - - 399 401 - 399 401 399 401 

0215031 5031 

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Програма „Забезпечення умов для 
заняття спортом та облаштування 

вуличних майданчиків у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік“ 

Рішення шістдесятої 
позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

від 24.09.2019 № 366 

399 401 - 399 401 399 401 

- 6000 Житлово-комунальне  господарство  -  - 290 599 200 000 90 599 90 599 

0216013 6013 

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Програма „Питна вода Пирятинської 

ОТГ“ на 2019 рік 

Рішення п’ятдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 

25.06.2019 № 221 

- 200 000 -200 000 -200 000 

0216030 6030 

Організація благоустрою населених пунктів Програма „Забезпечення умов для 
заняття спортом та облаштування 

вуличних майданчиків у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній  
громаді на 2019 рік“ 

Рішення шістдесятої 
позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  
від 24.09.2019 № 366 

290 599 - 290 599 290 599 

Х Х УСЬОГО Х Х 790 000 200 000 590 000 590 000 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 


