
                           
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 16.03.2021 р. № 28 
 
Про внесення змін до показників бюджету 
Заводської міської територіальної громади 
на 2021 рік 
(16558000000) 
 
  
 

Керуючись статтею  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни  до рішення третьої сесії Заводської міської ради 
восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №2  «Про бюджет Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатками. 

2. Зміни внести у березні 2021 року. 
3. Дане рішення затвердити на черговій сесії міської ради. 

 
 
 
 
 

            Міський голова                                                    Віталій СИДОРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          Пояснювальна записка до рішення виконкому 
Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської  

територіальної громади на 2021 рік 
 

        Згідно листа від виконавчого комітету Заводської міської ради від 10.03.2021 року 
за  №03-10/496 
В зв’язку з виробничою необхідністю через зміну вартості природного газу внести зміни у 
видаткову частину бюджету загального фонду, а саме: зменшити видатки по КПКВК 
02100150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, 
селищної, сільської ради» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» на суму 
36000,00 грн ( грудень 2021 року), а по КПКВК 02100150 «Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» по КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» збільшити на суму 36000,00 грн ( грудень 2021 року). 
    Згідно листа від виконавчого комітету Заводської міської ради від 11.03.2021 року за  
№03-10/501 
В зв’язку з необхідністю перерозподілу бюджетних асигнувань в  розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень внести 
зміни, а саме: 
КПКВК/КЕКВ березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

КПКВК 0210150/ 
КЕКВ 2800 
 

-3300 -3300 -2150 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

КПКВК 0217680/ 
КЕКВ 2800 
 

3300 3300 2150 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 

   Згідно листа від  відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради від 
11.03.2021 року за  №130 
В зв’язку з необхідністю перерозподілу бюджетних асигнувань в  розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень внести 
зміни, а саме: 
КПКВК КЕКВ березень квітень травень 
0611010 2111 135000 -135000  
 2120 20000 -20000  
 2210 -17500 17500  
 2230 -28000 28000  
 2240 -17000 17000  
 2250 -1100 1100  
0611021 2111 440700 -435000 -5700 
 2120 40000 -40000  
 2210 -85000 85000  
 2230 -110000 110000  
 2240 -90000 84300 5700 
 2250 -9000 9000  
 2271 -131000 131000  
 2274 -90500 90500  
0611070 2111 -20000 20000  
 2120 -10000 10000  
 2210 -3000 3000  
 2240 -2800 2800  
0611141 2111 7900 -7900  
 2120 1800 -1800  
 2210 -5500 5500  
 2240 -25000 25000  
 
 
        Начальник фінансового відділу                                     Світлана ІЩЕНКО 



                   

             

Додаток №3  

             

до рішення виконавчого комітету Заводської міської ради  

             

від 16.03.2021 №28  

             

"Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської ради»   
 

РОЗПОДІЛ 
 

 

видатків місцевого бюджету на 2021 рік 
 

                   

 

16558000000 
              

 

(код бюджету) 
              

                 

(грн.) 
 

 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
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 
споживання 

з них 

видатки 
розвитку усього 

у тому числі 
бюджет 
розвитку 

видатки 
споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

 

 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

0200000   Виконавчий комітет Заводської міської 
ради 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

0210000   Виконавчий комітет Заводської міської 
ради 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

0210150 0150 0111 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

X X X УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

                   

   

Секретар міської ради 
 

Лариса МАЩЕНКО 
   

 
                                       Іщенко 


