
                                                                                                       

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 08.04.2022 р. № 1 

                                                                               

Про внесення змін до показників бюджету 

Заводської міської територіальної громади 

на 2022 рік (16558000000) 

 

Відповідно до пункту 23 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за погодженням постійної комісії Заводської міської ради  з 

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни  до рішення п’ятнадцятої сесії Заводської міської ради 

восьмого скликання від 17 грудня 2021 року № 25 «Про бюджет Заводської міської 

територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатками. 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого 

комітету Заводської міської ради, контроль за його виконанням - на  постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Додатки є невід’ємною частиною цього рішення. 

3. Зміни в бюджет внести у квітні 2022 року.    

 

 

 

 

 

 

          Міський голова                                                                            Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Пояснювальна записка до рішення 

Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

 

 

 1. Згідно листа від відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради 

від 01.04.2022 року за  № 09-22/173. 

 

З метою недопущення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати 

(відпускних) працівникам дошкільних навчальних закладів, внести зміни до  помісячного 

розпису загального фонду бюджету по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної 

освіти», а саме:  

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС   КЕКВ квітень травень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611010 «Надання 

дошкільної освіти  « 

2111 100000 -100000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611010«Надання 

дошкільної освіти»   

2120 22000 -22000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611010«Надання 

дошкільної освіти»   

2230 -100000 100000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611010«Надання 

дошкільної освіти»   

2274 -22000 22000 

    

Разом    

 

2. Згідно листа від КП «Комунсервіс» від 05.04.2022 року за №58. 

 

В зв’язку з зменшенням фінансових надходжень за надані послуги, внести зміни до 

помісячного розпису загального фонду бюджету по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та надають житлово-комунальні послуги», а саме: 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС   КЕКВ квітень Грудень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0216020 

«Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ 

та організацій, що 

виробляють, 

виконують та надають 

житлово-комунальні 

послуги», 

2610 180000 -180000 

 

 

 

         Начальник фінансового відділу                                                 Світлана ІЩЕНКО 

 


