
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16565000000 
(код бюджету) 

17 лютого 2022 року                   
 

Про внесення змін до показників  

бюджету Лубенської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

 
 

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 23,  78 Бюджетного кодексу України , 

 

міська рада  вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення позачергової третьої сесії восьмого скликання  

від 24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 

2021 рік» згідно з додатками 1 - 6. 

 

2.  Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради  (начальник  Романенко Т.О.),  контроль за 

його виконанням -  на   постійну депутатську  комісію з питань планування 

бюджету та фінансів. 

 

      Додатки 1- 6  цього рішення є невід’ємною його частиною. 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр ГРИЦАЄНКО 
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                            ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      

  
       Секретар міської ради          Маргарита КОМАРОВА  

  

        Голова постійної депутатської комісії  

        міської ради з питань планування бюджету 

        та фінансів                                                           Роман СЕНДЗЮК 

 

Головний спеціаліст  юридичного  

        відділу виконавчого комітету                                 Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ  

 

 

        Начальник фінансового управління                                Тамара РОМАНЕНКО 

        виконавчого комітету 

 

        Начальник відділу організаційного  

        забезпечення діяльності ради та 

        органів самоорганізації населення  

        виконавчого комітету                                                          Наталія УВАРОВА 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Макарова 77 348 

Надія Животкова  77 457 



 

Пояснювальна записка 

до рішення 15 сесії Лубенської міської ради Лубенського району  

 від 17.02.2022р.  

«Про внесення змін до показників бюджету Лубенської міської 

територіальної громади  на 2021 рік» 

 

 У зв`язку із  зміною обсягів міжбюджетних  трансфертів  та внесенням 

змін  до показників бюджету згідно пропозицій  розпорядників  бюджету 

Лубенської міської територіальної громади даним проєктом рішення 

пропонується привести у відповідність показники рішення позачергової 

третьої сесії міської ради від 24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської міської 

територіальної громади  на 2021 рік». 

             А саме, планові показники доходної частини бюджету 

пропонується збільшити на   загальну суму 2 346 032, 00 грн., в тому 

числі : 

 -  збільшення річного плану по  дотації з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 

енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 3 556 300 грн.; 

-  зменшення річного плану по субвенції з місцевого бюджету на проєктні, 

будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на  961 248,00 грн.; 

- зменшення річного плану по субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на 

248 749,00грн.; 

- зменшення річного плану по субвенції з   місцевого бюджету  на здійснення 

підтримки окремих закладів  та заходів у систему охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на 271,00 грн. 

            По видатковій частині  бюджету пропонується внести зміни до 

обсягів   річних планів асигнувань на   загальну суму  2 346 032, 00  грн.,  в 

тому числі : 

1. Виконавчий комітет - зменшено річні плани асигнувань  сумою         

248 749,00 грн.  у зв’язку із змінами    розміру субвенції з державного 

бюджету  на реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. 

2.  Управління освіти  - збільшено річні плани асигнувань   сумою   

3 556 300 грн. на оплату за теплопостачання закладами середньої освіти. 

3. Управління охорони здоров`я - зменшено річні плани асигнувань на         

271,00  грн. по централізованих заходів із лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет.    

 



4. Управління соціального захисту населення  -  зменшено річні плани 

асигнувань на  961 248,00  грн.  на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.   

 

 
 

 

Начальник   фінансового управління                          Тамара  РОМАНЕНКО 



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

40000000 2 346 032,00 2 346 032,00 0,00 0,00

41000000 2 346 032,00 2 346 032,00 0,00 0,00

41030000 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00

41035500 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00

41040000 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 0,00

41040500 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 0,00

41050000 -961 519,00 -961 519,00 0,00 0,00

41050900 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00

41055000 -271,00 -271,00 0,00 0,00

Х 2 346 032,00 2 346 032,00 0,00 0,00

Тамара Романенко 77 352

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Разом доходів

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Спеціальний фонд

2

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  

16565000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Додаток №1

до рішення Лубенської міської ради   Лубенського району 

Полтавської області від 17.02.2022р. 

Зміна показників доходів бюджету

Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

200000 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

208000 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

208400 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

X 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

600000 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

602000 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

602400 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

X 0,00 961 248,00 -961 248,00 -961 248,00

Тамара РОМАНЕНКО 77 352

Додаток №2

до рішення Лубенської міської ради   Лубенського 

району району Полтавської області від 17.02.2022р. 

ФІНАНСУВАННЯ

 бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

Загальне фінансування



(грн.)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

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

0200000 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 749,00

0210000 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 749,00

7000 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 749,00

0217540 7540 0460 -248 749,00 -248 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 749,00

0600000 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 3 556 300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 300,00

0610000 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 3 556 300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 300,00

1000 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 3 556 300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 300,00

0611021 1021 0921 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00 3 556 300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 300,00

0700000 -271,00 -271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,00

0710000 -271,00 -271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,00

2000 -271,00 -271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,00

0712144 2144 0763 -271,00 -271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,00

0800000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00

Додаток №3

до рішення Лубенської міської ради   Лубенського 

району Полтавської області від 17.02.2022р. 

РОЗПОДІЛ

видатків  бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

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

4

Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району

Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реалізація заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській 

місцевості

Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району

Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району

ОСВІТА

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Управління охорони здоров"я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району

Управління охорони здоров"я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Централізовані заходи з лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району



0810000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00

6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00

0816083 6083 0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 -961 248,00

X X X 3 307 280,00 3 307 280,00 0,00 3 556 300,10 0,00 -961 248,00 -961 248,00 0,00 0,00 0,00 -961 248,00 2 346 032,00

Тамара РОМАНЕНКО 77 352

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району

Маргарита КОМАРОВА

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа

УСЬОГО

Секретар міської ради



(грн.)

Усього

3

-248 749,00

-248 749,00

3 556 300,00

3 556 300,00

-961 248,00

-961 248,00

-271,00

-271,00

2 346 032,00

2 346 032,00

0,00

(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

Тамара РОМАНЕНКО 77 352

Додаток №4

до рішення Лубенської міської ради   Лубенського 

району району Полтавської області від 17.02.2022р. 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

99000000000 Державний бюджет України

41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації 

з державного бюджету

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

1 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА



(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

0800000

-961 248,00

0810000

-961 248,00

6000 -961 248,00

0816083 6083 0610

Капітальні трансферти населенню 2021 0,00 -961 248,00

Х Х Х X X X -961 248,00 X

Тамара РОМАНЕНКО 77-352

16565000000

(код бюджету)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Додаток №5

до рішення  сесії Лубенської міської ради   Лубенського 

району 

Полтавської області від 17.02.2022р. 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

коштів бюджету розвитку Лубенської міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа

0,00

УСЬОГО X

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА



у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 5 7 8 10

0600000 3 556 300,00 3 556 300,00 0,00

0610000 3 556 300,00 3 556 300,00

1000 3 556 300,00 3 556 300,00

0611021 1021 0921

Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік
3 556 300,00 3 556 300,00

0700000 -271,00 -271,00

0710000 -271,00 -271,00

2000 -271,00 -271,00

712144 2144 763 -271,00 -271,00

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Лубенської територіальної громади на 

2021р."

-271,00 -271,00

X X X X 3 556 029,00 3 556 029,00

Тамара РОМАНЕНКО 77 352

УСЬОГО X

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА

4 6 9

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування

місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього

Загальний 

фонд

Управління охорони здоров"я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району

Управління охорони здоров"я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району

Додаток №6

до рішення  сесії Лубенської міської ради   Лубенського району 

Полтавської області від 17.02.2022р. 

Зміни до розподілу витрат  бюджету Лубенської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 

році
16565000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд

усього

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.

0,00

ОСВІТА

Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет
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