
                           

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 15.11.2022р. № 139 
 

Про внесення змін до показників бюджету 

Заводської міської територіальної громади 

на 2022 рік. 

(16558000000). 

 

  

 

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

 

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» (код бюджету16558000000). 

2. Зміни внести у листопаді 2022 року. 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

14.11.2022 року за  № 09-22/446 

 

 З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної 

плати працівникам  навчальних закладів, внести зміни до  помісячного розпису загального 

фонду бюджету по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611021 «Надання загальної середньої  освіти 

закладами загальної середньої освіти», а саме:  

ТПКВКМБ/ТКВ

КБМС 

КЕКВ липень вересень листопад 

0611021 «Надання 

загальної середньої  

освіти закладами 

загальної середньої 

освіти» 

2111 300 000,0

0 

200 000,0

0 

150 000,0

0 

0611021 «Надання 

загальної середньої  

освіти закладами 

загальної середньої 

освіти» 

2120  100 000,0

0 

50 000,00 

0611021 «Надання 

загальної середньої  

освіти закладами 

загальної середньої 

освіти» 

2240 -

300 000,00 

-

300 000,00 

-

200 000,00 

 

2. Згідно листа департаменту соціального захисту Полтавської обласної військової 

адміністрації «Про внесення змін до угод, укладених між обласною радою та місцевою 

радою від 29.09.2022 року за № 01.1-14/6228 

Розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 

20.09.2022 року за № 291 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік» внесені зміни до річного та помісячного плану асигнувань обласного 

бюджету на 2022 рік. 

На підставі цього, зменшити доходи загального фонду бюджету Заводської міської 

територіальної громади по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

суму 1 920,00 грн  

 

Код доходів червень 

41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» 

-1 920,00 

Зменшити видатки загального фонду бюджету Заводської міської територіальної 

громади по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» ( Санаторно-курортне 

оздоровлення членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни,з числа учасників АТО/ООС 

та Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території 

інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі 

проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників АТО/ООС та осіб, які приймали участь у 



заходах із забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій 

на території інших держав, в санаторно-курортних закладах, розташованих на території 

Полтавської області), а саме: 

 

ТПКВКМБ/ТКВ

КБМС 

КЕКВ Червень 

0213242 «Інші 

заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення» 

2282 -1 920,00 

 

3. В зв’язку з тим, що станом на 01.11.2022 року виконання бюджету Заводської 

громади становить 65%, зменшити доходи загального фонду бюджету на суму      

2 000 000,00 грн, по коду доходів 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» (квітень 2022 

року). 

Зменшити видатки загального фонду бюджету на суму 2 000 000,00 грн,  по 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 
(на експлуатаційне утримання автомобільних доріг С171221 Піски - Нижня Будаківка – 

Панченки поблизу с.Заморіївка).  

 

4. В зв’язку з виробничою необхідністю оплати послуг за використану електроенергію 

внести зміни до річного та помісячного розпису бюджетних асигнувань по 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0210150, а саме: 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ листопад 

0210150 «Організаційне, 

інформаційно- аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради,районної ради, 

районної у місті ради (у разі 

її створення), міської, 

селищної,сільської рад»  

2273 28 000,00 

0216030 «Організація 

благоустрою населених 

пунктів» 

2273 -28 000,00 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                 Світлана ІЩЕНКО 
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