
                                

 

 

                                                                         

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СІМНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від   15.02.2022 р. № 4 

 

Про приведення у відповідність  

до чинного законодавства тексту  

та додатків рішення п’ятнадцятої сесії  

восьмого скликання від 17.12.2021 р.  

№ 25  «Про бюджет Заводської міської  

територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною третьою статті 24, частиною п’ятою статті 28, 

частиною другою статті 55 Бюджетного Кодексу України, наказами Міністерства фінансів 

України від 30.06.2020р. за № 653 та від 26.02.2021р. за № 126. 

 

ВИРІШИЛИ: 1.Привести у відповідність до чинного законодавства текст та 

додатки рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 17.12.2021  №25 «Про бюджет 

Заводської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:  

-  пункт 4 текстової частини рішення викласти в новій редакції, а саме:                      

 «4. Здійснювати з 01 січня 2022 року з бюджету Заводської міської територіальної 

громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначених у додатку 4 до цього рішення»; 

- у пункті 5 цифру «110 797 400,00» замінити на цифру «110 837 400,00 грн». 

Внести зміни у додаток 7 до рішення щодо розподілу витрат бюджету на оплату членських 

внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування;  

- пункт 9 текстової частини рішення доповнити словами, а саме: 

«положення стосовно програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення»; 

- у пункті 10 текстової частини рішення слова «міському голові» замінити на слова 

«начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради»; 

- положення частини п’ятої пункту 12 текстової частини рішення викласти в новій 

редакції, а саме:  

«5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за 

кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі»; 

- в зв’язку з тим, що додаток №6 до рішення не містить затверджених фінансових 

показників пункт 15 рішення викласти в новій редакції, а саме:  

 



«15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною»; 

- назву бюджету, що затверджується, у додатках до рішення, замість слів 

«місцевого бюджету» замінити словами: «бюджет Заводської міської територіальної 

громади»; 

- у пункті 16 слово «оприлюднення» замінити словом «опублікування». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію Заводської 

міської ради  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                   Віталій СИДОРЕНКО 

 


