
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16565000000 
(код бюджету) 

 

16 грудня 2021 року                   
 

Про перерахування в 2021 році 

залишку коштів спеціального  

фонду бюджету Лубенської 

міської територіальної громади  

 

  

 Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини другої статті 57, частини дев’ятої статті 78 Бюджетного 

кодексу України, з метою ефективного використання коштів бюджету 

Лубенської міської територіальної громади,  

міська рада вирішила: 

 

1. Перерахувати в 2021 році  до загального фонду Лубенської міської 

територіальної громади залишок коштів спеціального фонду,  який утворився в 

2020 році та втратив своє цільове призначення  сумою 33677,39 грн. (тридцять 

три тисячі шістсот сімдесят сім грн. 39 коп.), в тому числі: 

- на рахунку UA318201720000324161444016708, кошти бюджету м. Лубни   

сумою 1380,00 грн. (одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.),  

- на рахунку UA318201720000324161444016708,  кошти перераховані 

фінансовим відділом Лубенської районної державної адміністрації сумою 

4947,39 грн. (чотири тисячі дев’ятсот сорок сім грн. 39 коп.), 

-  на рахунку UA648201720000324191977016708, кошти перераховані 

фінансовим відділом Лубенської районної державної адміністрації сумою  

27350,00 грн. (двадцять сім тисяч триста п’ятдесят грн. 00 коп.). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансове 

управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську  комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

         

Лубенський міський голова                                Олександр  ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до  рішення чотирнадцятої  сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 16.12.2021 р. 

«Про перерахування в 2021 році залишку коштів спеціального фонду 

бюджету Лубенської міської територіальної громади» 

 

 

  Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування 

в Україні» в даному проєкті рішення  викладені для розгляду  та  

затвердження на   сесії  Лубенської  міської  ради Лубенського району 

Полтавської області питання перерахування в 2021 році залишку коштів 

спеціального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади, 

який утворився в 2020 році та втратив своє цільове призначення  сумою 

33677,39 грн. (тридцять три тисячі шістсот сімдесят сім грн. 39 коп.), в тому 

числі: 

- на рахунку UA318201720000324161444016708, кошти бюджету           

м. Лубни   сумою 1380,00 грн. (одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.) – 

молодіжний кредит,  

- на рахунку UA318201720000324161444016708,  кошти перераховані 

фінансовим відділом Лубенської районної державної адміністрації сумою 

4947,39 грн. (чотири тисячі дев’ятсот сорок сім грн. 39 коп.) – пеня 

молодіжний кредит, 

-  на рахунку UA648201720000324191977016708, кошти перераховані 

фінансовим відділом Лубенської районної державної адміністрації сумою  

27350,00 грн. (двадцять сім тисяч триста п’ятдесят грн. 00 коп.) – 

забудовники на селі. 

 

 

  

 Начальник   фінансового  управління                              Тамара РОМАНЕНКО 
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