
               

 

 

 

                                                                        

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від   12.05.2022 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 травні 2022 року.    

 

  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення «Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

 

 Згідно листа департаменту фінансів Полтавської обласної військової 

адміністрації від 18.04.2022   «Про зміни до розпису за міжбюджетними трансфертами». 

Зменшити доходи бюджету Заводської міської територіальної громади на суму 

2481700,00 грн по коду доходів 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам», в тому числі помісячний розпис: 

 
Код доходу червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

41033900 -790500 -162500 -163300 -329900 -334300 -338300 -362900 -2481700 

 

Зменшити видатки бюджету Заводської міської територіальної громади на суму 

2481700,00 грн по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611031 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» зменшити на суму 

2034200,00 грн; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зменшити на суму 447500,00 грн, 

в тому числі помісячний розпис: 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 
0611031 «Надання 

загальної середньої 

освіти закладами 
загальної середньої 

освіти» 

2111 -647950 -133200 -133850 -270400 -274000 -277300 -297500 -2034200 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611031 «Надання 
загальної середньої 

освіти закладами 

загальної середньої 
освіти» 

2120 -142550 -29300 -29450 -59500 -60300 -61000 -65400 -447500 

  -790500 -162500 -163300 -329900 -334300 -338300 -362900 -2481700 

                                    

Згідно листа департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної 

військової адміністрації від 18.04.2022 року «Щодо внесення змін до помісячного 

розподілу на 2022 рік». 

Перерозподілити доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду 

доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету », в тому числі помісячний розпис:  

 

Код доходу лютий серпень 

41053900«Інші субвенції з 

місцевого бюджету » 

6034 -6034 

          

Перерозподілити видатки бюджету Заводської міської територіальної громади по 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»(поховання), в тому числі помісячний розпис: 

 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ лютий серпень 

0213050 «Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи»(поховання). 
 

2730 «Інші 

виплати 

населенню» 

6034 -6034 

             

Згідно розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації від 

27.04.2022 року  « Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік» за №60. 

Зменшити доходи загального фонду бюджету Заводської міської територіальної 

громади на суму 18576,00 грн по коду доходів 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на 



надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету», в тому числі помісячний розпис: 

 
Код 

доходу 

 травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

41051200 -1591 -1591 -1591 -1591 -1640 -1591 -1591 -2681 -13867 

Разом -1591 -1591 -1591 -1591 -1640 -1591 -1591 -2681 -13867 

 

Внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету 

Заводської міської територіальної громади по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611200  «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

зменшивши на суму    11366,00 грн; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зменшивши 

на суму 2501,00 грн, в тому числі помісячний розпис:  

 
кекв  травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

2111 -1304 -1304 -1304 -1304 -1344 -1304 -1304 -2198 -11366 

2120 -287 -287 -287 -287 -296 -287 -287 -483 -2501 

Разом -1591 -1591 -1591 -1591 -1640 -1591 -1591 -2681 -13867 

 

Внести зміни до річного та помісячного розпису видатків спеціального фонду 

бюджету Заводської міської територіальної громади по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611200  

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довготривалого користування» зменшивши на суму 4709,00 грн, в 

тому числі помісячний розпис: 

 
кекв  травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

3110 -471 -471 -471 -471 -471 -471 -471 -1412 -4709 

          

Разом -471 -471 -471 -471 -471 -471 -471 -1412 -4709 

 

Згідно листа від виконавчого комітету Заводської міської ради від            

29.04.2022 року за №03-10/591. 

В зв’язку  з виробничою необхідністю (збільшення суми витрат на організацію 

харчування внутрішньо переміщених осіб в період дії воєнного стану на території України) 

внести зміни до річного розпису загального фонду бюджету в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету, а саме: 

 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ  квітень 

0218220 «Заходи та 

роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого 

значення» 

2210  -200000 

0218220 «Заходи та 

роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого 

значення» 

2240  200000 

  

 

Згідно листа від виконавчого комітету Заводської міської ради від 04.05.2022 

року за №03-10/604. 
В зв’язку  з продовженням дії воєнного стану на території України та необхідністю 

подальшого надання підтримки внутрішньо переміщеним особам (надання послуг з 

перевезення та доставки гуманітарної допомоги, внести зміни до річного розпису загального 

фонду бюджету в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а саме: 

 



ТПКВКМБ/ТКВКБМС   КЕКВ травень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0213230 «Видатки 

пов’язані із наданням 

підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або 

евакуйованим особам 

у зв’язку  із введенням 

воєнного стану в 

Україні» 

2240 30000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0216030«Організація 

благоустрою 

населених пунктів» 

2240 -30000 

  

Згідно листа від відділу культури і туризму виконавчого комітету Заводської 

міської ради від 09.05.2022 року за  №49. 

В зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань на травень 2022 року для оплати 

спожитої електроенергії, внести зміни  до річного розпису загального фонду бюджету в 

розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а саме: 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС   КЕКВ травень червень листопад грудень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

1014060 

«Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів»   

2210 -100000 -50000 30000 120000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

1014060 

«Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів»   

2273 100000 50000 -30000 -120000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

1014030 

«Забезпечення 

діяльності бібліотек»   

2240 -6500    

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

1014030 

«Забезпечення 

діяльності бібліотек»   

2800 6500    

 

 

Згідно листа від КП «Комунсервіс» від 03.05.2022 року за №62. 

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 травень листопад 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0216020 

«Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ 

та організацій, що 

виробляють, 

виконують та надають 

житлово-комунальні 

послуги», 

2610 150000 -150000 

         

 

 Згідно листа від  територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської міської ради від 06.05.2022 року    

за №60. 

В зв’язку  з виробничою необхідністю та недопущенням кредиторської заборгованості 

по виплаті заробітної плати працівникам, внести зміни до плану використання на 2022 рік, а 

саме: 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС   КЕКВ березень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0213104 

«Забезпечення 

соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, 

які не здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим 

віком, хворобою, 

інвалідністю» 

2610(2210) -50000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0213104 

«Забезпечення 

соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, 

які не здатні до 

самообслуговування у 

зв’язку з похилим 

віком, хворобою, 

інвалідністю» 

2610 (2110) 50000 

 

 

 

 

 

      Начальник фінансового відділу                                                 Світлана ІЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 


