
 

 
 

                                                                                 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
четвертої позачергової сесії восьмого скликання  

 

 

31 грудня 2020 року № 169 

 

 

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“, 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, підприємництва та комунальної власності                   

(Тристан О.В.).  

 

 
Міський голова  А.СІМОНОВ 
 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток № 1 

рішення четвертої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 
 

 

 

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 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти   -13 726 -13 726 - - 

41000000 
Від органів державного 

управління   
-13 726 -13 726 - - 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
-13 726 -13 726 - - 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

-13 726 -13 726 - - 

X Разом доходів -13 726 -13 726 - - 

 

 

 

Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

рішення четвертої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 
 

 

 

 

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 - 13 726 -13 726 -13 726 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
- 13 726 -13 726 -13 726 

208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

- 13 726 -13 726 -13 726 

X Загальне фінансування - 13 726 -13 726 -13 726 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 
- 13 726 -13 726 -13 726 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - 13 726 -13 726 -13 726 

602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

- 13 726 -13 726 -13 726 

X Загальне фінансування - 13 726 -13 726 -13 726 

 

 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 
 



Додаток № 3 

рішення четвертої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 
 

 
 

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

16506000000 

код бюджету 
                                                                                                                                                                                    

(грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

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 

споживан

ня 

з них 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

спожива

ння 

з них 

видатки 

розвитку оплата 

праці 

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергоно

сії 

оплата 

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 
- - - - - -13 726 -13 726 - - - -13 726 -13 726 

0210000  -  - 
Виконавчий комітет Пирятинської 

міської ради 
- - - - - -13 726 -13 726 - - - -13 726 -13 726 

 - 1000 -  Освіта - - - - - -13 148 -13 148 - - - -13 148 -13 148 

0211020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)) 

- - - - - -13 148 -13 148 - - - -13 148 -13 148 

 - 7000  - Економічна  діяльність - - - - - -578 -578 - - - -578 -578 

0217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 

інформатизації 
- - - - - -578 -578 - - - -578 -578 

X X X УСЬОГО - - - - - -13 726 -13 726 - - - -13 726 -13 726 

                 

 

Секретар міської ради       С.Г. Пазюк 



Додаток № 4 

рішення четвертої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 
 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
16506000000 

код бюджету 
                                                                                                                                                                                                                                                            (грн) 

, 

Найменування 

бюджету - 

одержувача/на

давача 

міжбюджетног

о трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам 

дотація 

на: 

субвенції УСЬОГО 

дотація 

на: 

субвенції УСЬОГО 

загального фонду на: 

спеціа

льного 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Разом  по  

загальному  

фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Разом  по  

спеціальн

ому  

фонду 

- 41051400 - -  - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

16000000000 

Обласний 

бюджет 

Полтавської 

області 

- -13 726 - -13 726 - - - - - - 

Х УСЬОГО - -13 726 - -13 726 - - - - - - 
 

 

 

Секретар міської ради      С.Г. Пазюк 
 
 



Додаток № 5 

рішення четвертої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 
 

 

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  

кредитуванн

я  місцевого  
бюджету 

Код  Типової  

програмної  

класифікації  
видатків  та  

кредитуванн

я  місцевого  
бюджету 

Код   

Функціона

льної  
класифікац

ії  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 

Найменування  об’єкта  

будівництва/вид  будівельних  

робіт,  у  тому  числі  проектні  
роботи 

Загальна  

тривалість  

будівництв
а  (рік  

початку  і  

завершенн
я) 

Загальна  

вартість  

будівництва
,  гривень 

Рівень  

виконання  

робіт  на  
початок  

бюджетного  

періоду,  % 

Обсяг видатків  

бюджету  

розвитку,  які  
спрямовуютьс

я  на  

будівництво  
об’єкта  у  

бюджетному  
періоді,  

гривень 

Рівень  

готовності  

об’єкта  на  
кінець  

бюджетног

о  періоду,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0200000 - - Виконавчий  комітет  Пирятинської  міської  ради 
    

-13 726 
 

0210000 - - Виконавчий  комітет  Пирятинської  міської  ради - 
   

-13 726 
 

 
1000 

 
Освіта - 

   
-13 148 

 

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 
   

-13 148 
 

- 7000 - Економічна  діяльність - 
   

-578 
 

0217520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні  видатки 
   

-578 
 

X X X Усього Х Х Х 
 

-13 726 Х 

 

 

Секретар міської ради       С.Г.Пазюк 
 
 

 

 



Додаток № 6 

рішення четвертої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

від 31 грудня 2020 року № 169 

 

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 

-   - 
-578 - -578 -578 

0210000 -  -  
Виконавчий комітет Пирятинської 

міської ради 

-   - 
-578 - -578 -578 

 - 7000  - Економічна  діяльність -  -  -578 - -578 -578 

0217520 7520 0460 
Реалізація Національної програми 
інформатизації 

Програма  інформатизації Пирятинської 

міської  об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки 

Рішення сімдесят шостої  сесії 

Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 

 від 20.10. 2020 року №  469 

-578 - -578 -578 

Х Х Х УСЬОГО Х Х -578 - -578 -578 
 

 

 

Секретар міської ради      С.Г.Пазюк 


