
 
 

 
                                                                                 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
другої сесії восьмого скликання  

 
 
11 грудня 2020 року  № 31 
 
 
Про внесення змін до бюджету 
Пирятинської міської об’єднаної  
територіальної  громади на 2020 рік 
 
16506000000 
код бюджету 

 
 

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 Пирятинської  міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік  згідно з додатком 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Додаток 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 Мельниченка М.В. та  
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Тристан О.В.).  
 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              Додаток № 1 
до рішення другої сесії Пирятинської  
міської ради восьмого скликання від  
11 грудня 2020 року № 31 
 
 

 
Зміни доходів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

 громади на 2020 рік 
 
 

16506000000 
код бюджету 

                                                    (грн.) 

 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету 
Усього 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

усього 

у тому 
числі 
бюджет 
розвитк

у 
1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   249 750 249 750 - - 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості   

-85 000 -85 000 - - 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -85 000 -85 000 - - 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 

-2 000 000 -2 000 000 - - 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 

2 000 000 2 000 000 - - 

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

-85 000 -85 000 - - 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 334 850 1 334 850 - - 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)  

400 000 400 000 - - 

14021900 Пальне 400 000 400 000 - - 

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)  

934 850 934 850 - - 

14031900 Пальне 934 850 934 850 - - 
18000000 Місцеві податки  -1 000 100 -1 000 100 - - 
18010000 Податок на майно  -1 150 000 -1 150 000 - - 
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  -900 000 -900 000 - - 
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  -250 000 -250 000 - - 
18030000 Туристичний збір  -100 -100 - - 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами  

-100 -100 - - 

18050000 Єдиний податок   150 000 150 000 - - 
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  400 000 400 000 - - 



18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків`  

-250 000 -250 000 - - 

20000000 Неподаткові надходження   -249 750 -249 750 - - 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності   

-3 300 -3 300 - - 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна аб 

-3 300 -3 300 - - 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 

-3 300 -3 300 - - 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  

-246 450 -246 450 - - 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -210 750 -210 750 - - 

22010300 
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

-2 490 -2 490 - - 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 

-178 600 -178 600 - - 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень  

-29 660 -29 660 - - 

22080000 
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном   

-11 100 -11 100 - - 

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності  

-11 100 -11 100 - - 

22090000 Державне мито   -24 600 -24 600 - - 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування   

-16 800 -16 800 - - 

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України   

-7 800 -7 800 - - 

  
Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

- - - - 

40000000 Офіційні трансферти   268 019 268 019 - - 
41000000 Від органів державного управління   268 019 268 019 - - 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

268 019 268 019 - - 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти „Нова українська школа“ за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 

268 019 268 019 - - 

X Разом доходів 268 019 268 019 - - 

 
Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 



 Додаток № 2 
до рішення другої сесії Пирятинської  
міської ради восьмого скликання від  
11 грудня 2020 року № 31 

 
 

Зміни  фінансування  бюджету Пирятинської  міської  
об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік 

 
 
16506000000 
код бюджету 

(грн.) 
 
 
 

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 - 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

- 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

208400 
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

- 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

X Загальне фінансування - 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 Фінансування за активними операціями - 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

602400 
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

- 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

X Загальне фінансування - 1 387 370 -1 387 370 -1 387 370 

 
 
 
Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 

 



Додаток № 3 
до рішення другої сесії Пирятинської міської 
ради восьмого скликання від  
11 грудня 2020 року № 31 

 
 

Зміни до  розподілу видатків бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
 
16506000000 
код бюджету 

                                                                                                                   
(грн) 

 

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету 

Код 
Типової 
програ

мної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту

вання 
місцево

го 
бюджет

у 

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету 

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 
споживання 

з них 

видат

ки 
розви

тку 

усього 
у тому числі 
бюджет 
розвитку 

вида

тки 
спож

иван

ня 

з них 

видатки 
розвитку оплата праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплат

а 
праці 

комуналь

ні послуги 
та 

енергонос

ії 

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

0200000 -   - Виконавчий комітет 
Пирятинської міської ради 

1 655 389 1 655 389 -420 000 - - -1 387 370 -1 387 370 - - - -1 387 370 268 019 

0210000  -  - 
Виконавчий комітет 
Пирятинської міської ради 1 655 389 1 655 389 -420 000 - - -1 387 370 -1 387 370 - - - -1 387 370 268 019 

 - 0100  - Державне  управління 611 000 611 000 550 000 - - -568 530 -568 530 - - - -568 530 1 425 470 

0210150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

611 000 611 000 550 000 - - - - - - - - 611 000 

0210180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 
управління 

- - - - - -568 530 -568 530 - - - -568 530 -568 530 

 - 1000  - Освіта -909 721 -909 721 -970 000 - - 41 540 41 540 - - - 41 540 -868 181 

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1 193 200 -1 193 200 -1 000 000 - - 67 000 67 000 - - - 67 000 -1 126 200 

0211020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, 
групами)) 

283 479 283 479 30 000  - -25 460 -25 460 - - - -25 460 258 019 

 - 2000 -  Охорона  здоров’я 818 400 818 400 - - - - - - - - - 818 400 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

818 400 818 400 - - - - - - - - - 818 400 



 - 3000 -  
Соціальний  захист  та  соціальне  
забезпечення 

521 510 521 510 - - - - - - - - - 521 510 

0213242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

521 510 521 510 - - - - - - - - - 521 510 

 - 4000 -  Культура  і  мистецтво - - - - - 10 000 10 000 - - - 10 000 10 000 

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5 000 5 000 - - - - - - - - - 5 000 

0214060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 

15 500 15 500 - - - 10 000 10 000 - - - 10 000 25 500 

0214082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

-20 500 -20 500 - - - - - - - - - -20 500 

 - 6000 -  
Житлово-комунальне  
господарство 176 000 176 000 - - - -134 000 -134 000 - - - -134 000 42 000 

0216030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 
пунктів 

176 000 176 000 - - - -134 000 -134 000 - - - -134 000 42 000 

  7000   Економічна  діяльність -250 000 -250 000 - - - -736 380 -736 380 - - - -736 380 -986 380 

0217330 7330 0443 
Будівництво1 інших об`єктів 
комунальної власності 

- - - - - -694 380 -694 380 - - - -694 380 -694 380 

0217461 7461 0456 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету 

- - - - - -42 000 -42 000 - - - -42 000 -42 000 

0217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 
інформатизації 

-250 000 -250 000 - - - - - - - - - -250 000 

-  9000  - Міжбюджетні  трансферти 688 200 688 200 - - - - - - - - - 688 200 

0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 688 200 688 200 - - - - - - - - - 688 200 

X X X УСЬОГО 1 655 389 1 655 389 -420 000 - - -1 387 370 -1 387 370 - - - -1 387 370 268 019 

 
 
 
 

Секретар міської ради  С.Г.  Пазюк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 4 
до рішення другої сесії Пирятинської  міської ради 
восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 31 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
16506000000 
код бюджету                                                                                                                                                                                                                     (грн) 

, 

Найменування 
бюджету - 

одержувача/нада
вача 

міжбюджетного 
трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам 

дотаці

я на: 

субвенції УСЬОГО 

дотація 
на: 

субвенції УСЬОГО 

загального фонду на: 

спеціал

ьного 
фонду 
на: 

 
загального фонду на: 

 
спеціального фонду 

на: 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

забезпечення якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середньої 

освіти „Нова українська 
школа“ за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету: 

на  виконання  
захоів 

Програми  
розвитку  та  
підтримки  

комунального  
підприємства  

"Пирятинський  
Центр  

первинної  
медико-
санітарної  
допомоги" 

Пирятинської  
районої  ради  на  

2020  рік 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету: 
на  виконання  захоів 
Програми  щодо 
запобігання 

поширення пандемії 
вірусних інфекцій на 

території 
Пирятинської міської 

об’єднаної 
територіальної 

громади   
комунальним  
підприємством  

"Пирятинський  Центр  
первинної  медико-

санітарної  допомоги" 
Пирятинської  районої  
ради  на  2020  рік 

Разом  
по  

загальн
ому  

фонду 

 Разом  по  
спеціально
му  фонду 

- 41051400 - -  - 0219770 0219770 - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16318200000 

районний 
бюджет 

Пирятинського 
району 

- - - - - 623 000 

 
65 200 

688 200 - - 688 200 

 
16000000000 

Обласний 
бюджет 

Полтавської 
області 

- 268 019 - 268 019 - - 

 
- 

- - - - 

Х УСЬОГО - 268 019 - 268 019 - 623 000 65 200 688 200 - - 688 000 

 
Секретар  міської  ради                                                                       С.Г. Пазюк 



Додаток № 5  
до рішення другої сесії Пирятинської  міської ради  
восьмого скликання від  
11 грудня 2020 року № 31 

 

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 
 комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році 

 
16506000000 
код бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                   (грн) 

Код  
Програмної  
класифікації  
видатків  та  
кредитування  
місцевого  
бюджету 

Код  Типової  
програмної  
класифікації  
видатків  та  
кредитування  
місцевого  
бюджету 

Код   
Функціонал

ьної  
класифікації  
видатків  та  
кредитуванн

я  бюджету 

Найменування  головного  розпорядника  коштів  місцевого  
бюджету/відповідального  виконавця,  найменування  
бюджетної  програми  згідно  з  Типовою  програмною  
класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевого  

бюджету 

Найменування  об’єкта  
будівництва/вид  будівельних  робіт,  
у  тому  числі  проектні  роботи 

Загальна  
тривалість  
будівництва  
(рік  початку  

і  
завершення) 

Загальна  
вартість  

будівництва,  
гривень 

Рівень  
виконання  
робіт  на  
початок  

бюджетного  
періоду,  % 

Обсяг видатків  
бюджету  

розвитку,  які  
спрямовуються  
на  будівництво  

об’єкта  у  
бюджетному  

періоді,  гривень 

Рівень  
готовності  
об’єкта  на  
кінець  

бюджетного  
періоду,  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0200000 -  -  Виконавчий  комітет  Пирятинської  міської  ради         -1 387 370   

0210000 -   - Виконавчий  комітет  Пирятинської  міської  ради  -       -1 387 370   

 - 0100 -  Державне  управління -        -568 530   

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні  видатки       -568 530   

 - 1000  - Освіта -        41 540   

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні  видатки       67 000   

0211020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

Капітальні  видатки       

-25 460 

  

 - 4000  - Культура  і  мистецтво  -       10 000   

0214060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 

Капітальні  видатки       
10 000 

  

 - 6000 -  Житлово-комунальне  господарство -    -134 000  

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні  видатки    -134 000  

 - 7000  - Економічна  діяльність  -       -736 380   

0217461 7461 0456 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

Капітальні  видатки    
-42 000 

 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 
Реконструкція  вуличного  

освітлення 
      

80 000 
  

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 
Будівництво напірного колектора 
в м. Пирятин Полтавської області 

      
-774 380 

  

X X X Усього Х Х Х   -1 387 370 Х 

 
Секретар  міської  ради                                                      С.Г.  Пазюк 



Додаток № 6 
до рішення другої сесії Пирятинської  міської ради  
восьмого скликання від  
11 грудня 2020 року № 31 

 
Зміни  до  розподілу  

витрат бюджету Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році 
 
16506000000 
код бюджету 

 (грн) 

Код 
Програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету 

Код 
Типової 

програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання 

бюджету 

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету 

Найменування місцевої 
/ регіональної програми 

Дата і номер 
документа, яким затверджено 
місцеву регіональну програму 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому 
числі 
бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0200000  -  - Виконавчий комітет 
Пирятинської міської ради 

-   - 
213 600 858 530 -644 930 -644 930 

0210000 -  -  Виконавчий комітет 
Пирятинської міської ради 

-   - 

213 600 858 530 -644 930 -644 930 

 - 0100 -  Державне  управління  -  - -546 910 21 620 -568 530 -568 530 

0210180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 
управління 

Програма  "Безпечка  громада"  на  2020  рік Рішення сімдесят четвертої  
позачергової сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 
11.09.2020 року № 400 

-568 530 -  -568 530 -568 530 

0210180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері державного 
управління 

Програма  "Енергоефективність  та  
енергозбереження  на  об’єктах  комунальної  
власності  Пирятинської  міської  ОТГ  на  2020  

рік"  

Рішення сімдесят  шостої сесії  
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 20.10.2020 року             

№  465 

21 620 21 620  -  - 

 - 1000  - Освіта  - -  -21 620 -55 320 33 700 33 700 

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Програма  "Енергоефективність  та  
енергозбереження  на  об’єктах  комунальної  
власності  Пирятинської  міської  ОТГ  на  2020  

рік"  

Рішення сімдесят  шостої сесії  
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 20.10.2020 року           

№  465 

-21 620 -21 620  - -  

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Програма  реалізації  проектних  пропозицій  
громадського  бюджету  (бюджету  участі)  

Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  
громади  на  2020  рік 

Рішення сімдесят  третьої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 19.08.2020 року № 345 

- -67 000 67 000 67 000 

0211020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 

 
Програма  реалізації  проектних  пропозицій  
громадського  бюджету  (бюджету  участі)  

Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  
громади  на  2020  рік 

Рішення сімдесят  третьої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 19.08.2020 року № 345 - 33 300 -33 300 -33 300 



 - 2000 -  Охорона  здоров’я  - -  818 400 818 400 - - 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Програма співфінансування оплати медичних 
послуг, що наадаються жителям Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська лікарня 
Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 20 -230 000 -230 000 - - 

0212010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Програма розвитку та підтримки комунального 
підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року №21 
230 000 230 000 - - 

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Програма щодо запобігання поширення пандемії 
вірусних інфекцій на території Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська лікарня 
Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 19 818 400 818 400  - -  

 - 3000 -  Соціальний  захист  та  соціальне  
забезпечення 

-  -  521 510 521 510 - - 

0213242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

Комплексна програма  соціального захисту та 
соціального  забезпечення населення на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 23 
521 510 521 510 -   - 

- 4000  - Культура  і  мистецтво -  -  -20 500 -20 500 - - 

0214082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

Програма збереження культурної спадщини в 
Пирятинській міській ОТГ  на 2020 рік 

Рішення сімдесят  третьої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 19.08.2020 року                

№  343 

2 200 2 200  - -  

0214082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

Програма  культурно-мистецьких заходів  на 2020 
рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 25 
-22 700 -22 700 -  -  

 - 6000 -  Житлово-комунальне  господарство - - 42 000 176 000 -134 000 -134 000 

0216030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 
пунктів 

Програма  покращення благоустрою  Пирятинської 
міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року №28 
42 000 176 000 -134 000 -134 000 

 - 7000  - Економічна  діяльність -  -  -1 267 480 -1 291 380 23 900 23 900 

0217330 7330 0443 
Будівництво інших об`єктів 
комунальної власності 

Програма розвитку дорожнього руху та його 
безпеки в  Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік 

Рішення сімдесят шостої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 20.10. 2020 року           

№  472 

65 900 - 65 900 65 900 

0217330 7330 0443 
Будівництво інших об`єктів 
комунальної власності 

Програма з  охорони  навколишнього  природного  
середовища  на  території  Пирятинської  міської  
об’єднаної  територіальної  громади  на  період 

2019-2020  років 

Рішення сімдесят шостої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 20.10. 2020 року             

№  471 

-1 041 380 -1 041 380 -  -  

0217461 7461 0456 
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

Програма  покращення благоустрою  Пирятинської 
міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 28 
-42 000 - -42 000 -42 000 

0217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 
інформатизації 

Програма  інформатизації Пирятинської міської  
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Рішення сімдесят шостої  сесії 
Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 20.10. 2020 року            

№  469 

-250 000 -250 000 -  -  

 - 9000 -  Міжбюджетні  трансферти  - -  688 200 688 200 - - 

0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Програма  розвитку  та  підтримки  комунального  
підприємства  "Пирятинський  Центр  первинної  
медико-санітарної  допомоги"  Пирятинської 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 18 
623 000 623 000 - - 



районної ради  на  2020  рік 

0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 
Комплексна програма  соціального захисту та 
соціального  забезпечення населення на 2020 рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 23  
-22 766 -22 766  -  - 

0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Програми щодо запобігання поширення пандемії 
вірусних  інфекцій на території  Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством "Пирятинський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Пирятинської районної ради на 2020  рік 

Рішення  другої  сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 

11.12.2020 року № 17 
87 966 87 966  - -  

Х Х Х УСЬОГО Х Х 213 600 858 530 -644 930 -644 930 

 
 

 
Секретар  міської  ради        С.Г. Пазюк 


