
 

 

 
 

                                                                                 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
третьої сесії восьмого скликання  

 

 

23 грудня 2020 року  № 123 

 

 

Про внесення змін до показників 

сільського бюджету Харківецької 

сільської ради на 2020 рік 

16318514000 
код бюджету 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,  Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій“, статті 78 Бюджетного 

кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до показників сільського бюджету Харківецької сільської 

ради на 2020 рік згідно з додатком 1. 
2. Додаток 1 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, підприємництва та комунальної власності                     

(Тристан О.В.).  

 

 

 
Міський голова  А.СІМОНОВ 



 

  Додаток 1 

  рішення третьої сесії Пирятинської міської   

 ради восьмого скликання 

 від 23 грудня 2020 року № 123 

 

Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію  місцевих/регіональних  програм у 2020 році 

 
16318514000 

(код  бюджету) 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів2 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Фуккціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального 

виконавця,найменування 

бюджетної  

програми/підпрограм  

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Найменування місцевої 

/регіональної програми 

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву, 

регіональну програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

    

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000     Харківецька сільська рада     0,0 0,0 0,0 0,0 

0110000     Харківецька сільська рада     0,0 0,0 0,0 0,0 

 1000  Освіта   0 0 0 0 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

«Розвиток дошкільної освіти на 

території Харківецької сільської 

ради» на 2020 рік 

Рішення 46 сесії VII 

скликання від 24.12.2019 

року,  Рішення  53 сесії VII 

скликання від 20.10.2020 

року 

-18 000,0 -18 000,0 0,0 0,0 

0111162 1162 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

«Шкільний автобус» 

 на 2020 рік 

Рішення 46 сесії VII 

скликання від 24.12.2019 

року,  Рішення  53 сесії VII 

скликання від 20.10.2020 

року  

18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 

Х Х Х Всього Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 


