
                           

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 17.03.2023р. № 38 
 

Про внесення змін до показників бюджету 

Заводської міської територіальної громади 

на 2023 рік. 

(16558000000) 

 

  

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни  до рішення двадцять п’ятої сесії Заводської міської 

ради восьмого скликання від 14 грудня 2022 року № 2  «Про бюджет Заводської міської 

територіальної громади на 2023 рік» (код бюджету 16558000000) згідно з додатками. 

2. Зміни внести у березні 2023 року. 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

            Міський голова                                                                 Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Пояснювальна записка до рішення виконавчого комітету 

                                                                     Заводської міської ради 

Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної громади на 

2023 рік (код бюджету 16558000000) 

 

      1. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року за №1477 із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 року за № 159  збільшити 

доходи бюджету Заводської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів  

бюджету 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово 

окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з 

повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» у сумі 11 394 900,00 грн, в тому 

числі помісячний розпис: 
Код 

доходу 

січень лютий березень квітень травень червен

ь 

липень серпен

ь 

вересе

нь 

жовтен

ь 

листопад груден

ь 

410214000 2501500 2501500 2501500 2501500 1047000 48900 48900 48900 48900 48900 48900 48500 

Разом 2501500 2501500 2501500 2501500 1047000 48900 48900 48900 48900 48900 48900 48500 

 

               Внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду 

бюджету Заводської міської територіальної громади збільшивши на суму 11 394 900,00 грн, в 

тому числі помісячний розпис по головних розпорядниках коштів:  

 

 

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

забезпечення» 

 
КЕКВ січень лютий червен

ь 

липень серпень вересен

ь 

жовтен

ь 

листоп

ад 

груден

ь 

разом 

2730 658100  48900 48900 48900 48900 48900 48900 48500 1000000 

           

Разом 658100  48900 48900 48900 48900 48900 48900 48500 1000000 

 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень серпень разом 

2240 1843400 156600    2000000 

       

Разом 1843400 156600    2000000 

 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0213230 «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень серпень разом 

2240  300000    300000 

       

Разом  300000    300000 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень серпень разом 

2273  2044900 506600 148500  2700000 

       

Разом  2044900 506600 148500  2700000 

 

 



ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень серпень разом 

2620   100000   100000 

       

Разом   100000   100000 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень травень разом 

2230    353000 47000 400000 

2274     1000000 1000000 

Разом    353000 1047000 1400000 

 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» 

 
КЕКВ січень лютий березень квітень травень разом 

2111   1549400   1549400 

2120   345500   345500 

2274    2000000  2000000 

Разом   1894900 2000000  3894900 

 

2. В зв’язку з виробничою необхідністю та з метою перереєстрації кредиторської 

заборгованості, внести зміни до річного та помісячного розпису бюджету в сумі 23 400,00 

(придбання комп’ютера  в інклюзивний клас), а саме: 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ березень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» 

3110 -23400 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611210 

«Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами на 

кінець бюджетного періоду» 

3110 23400 

 

3. Внести зміни до помісячного розпису доходів та видатків бюджету по кодах програмної 

класифікації в межах видатків головних розпорядників коштів, а саме: 

 

Код доходу   березень жовтень листопад грудень 

11010100 

«Податок на 

доходи 

фізичних 

осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із 

  -900 000  450000 450000 



доходів 

платника 

податку у 

вигляді 

заробітної 

плати» 

 

 

 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС КЕКВ січень лютий березень жовтень листопад грудень 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611021 «Надання 

загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету» 

 

 

2111   -700 000  350000 350000 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

0611021 «Надання 

загальної 

середньої освіти 

закладами 

загальної 

середньої освіти за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету» 

 
 

2120   -200000  100000 100000 

Разом    -900000  450000 450000 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                            Світлана ІЩЕНКО 
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	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Р І Ш Е Н Н Я


