
  
 

 

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 рішення  

від 16.12.2021 р. «Про бюджет Лубенської 

міської територіальної громади на 2022 рік» 

 
 

Розглянувши клопотання Департаменту фінансів Полтавської ОДА, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 23,  78 Бюджетного кодексу України, 

 

міська рада  вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення Лубенської міської ради  від 16.12.2021 р.   

«Про  бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме: 

1.1.   Пункт 16 викласти у наступній  редакції: « З 01 січня 2022 року 

здійснювати видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів з 

бюджету Лубенської міської територіальної громади згідно з додатком 7 до 

цього рішення.» 

1.2.  Пункти 16, 17 18, 19  вищевказаного рішення  вважати відповідно 

пунктами 17, 18, 19, 20. 

2.  Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління 

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

виконанням цього рішення покласти  на   постійну депутатську  комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

                  

  



 2 

                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 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надія Животкова   77 457 



Пояснювальна записка 

до  рішення п’ятнадцятої  сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 17.02.2022 р. 

«Про внесення змін до рішення від 16.12.2021 р. «Про бюджет Лубенської 

міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

 

 

 В даному проєкті рішення  викладені для розгляду  та  затвердження 

на   сесії  пропозиції щодо усунення зауважень згідно клопотання 

Департаменту фінансів Полтавської ОДА  від 21.01.2022 р №04.1-11/5545, де 

вказано на відсутність посилання в текстовій частині рішення чотирнадцятої 

сесії   Лубенської  міської  ради Лубенського району  від 16.12.2021 р.   «Про  

бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік»  на    

Додаток 7 «Перелік бюджетних установ та закладів, на які 

здійснюватимуться видатки на забезпечення їх діяльності з 01 січня          

2022 року з бюджету Лубенської міської територіальної громади». 

 

. 

 

  

 Начальник   фінансового  управління                              Тамара РОМАНЕНКО 
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