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Пояснювальна записка 

до рішення п'ятнадцятої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання 

«Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

16561000000 

                                                                    (код бюджету) 

 

 Рішенням сесії Кобеляцької міської ради затверджуються зміни, проведені у 

міжсесійний період згідно рішень Виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до 

показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік» від 03.12.2021 

року № 546, від 16.12.2021 року № 681. До доходної, видаткової частини бюджету та 

фінансування бюджету міської територіальної громади внесено зміни відповідно до статей 

23, 71, 78 Бюджетного кодексу України. 

 

 Рішенням  Виконавчого комітету міської ради від 03.12.2021 року № 546 внесено 

зміни до доходів бюджету міської громади по субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам у сумі 1 100 000,00 грн.,  відповідно до розпорядження Полтавської 

обласної державної адміністрації від 23 листопада 2021 року № 795 “Про розподіл у 2021 

році коштів Фонду розвитку територій області”. Кошти субвенції спрямовуються для КНП 

«Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на придбання медичного обладнання 

та предметів довгострокового користування. 

 Рішенням  Виконавчого комітету міської ради від 16.12.2021 року № 681 внесено 

зміни до доходів бюджету міської громади по субвенції 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 у сумі 400 520,00 грн.,  

відповідно розпорядження Полтавської облдержадміністрації від 14.12.2021 року № 875 від 

«Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 

рік». 

 Крім того, до рішення сесії міської ради включено зміни до доходів бюджету громади 

по: 

 субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров"я 

послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету у сумі 765 300,00 грн., яка спрямовуються КНП 

«Кобеляцька міська лікарня», відповідно до розпорядження Полтавської 

облдержадміністрації від 16.12.2021 року № 897 «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік»; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яку 

зменшено на суму 213,00 грн., відповідно до розпорядження Полтавської 

облдержадміністрації від 20.12.2021 року № 914 «Про перерозподіл бюджетних призначень 

обласного бюджету на 2021 рік»; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості, яку зменшено на суму 1 465 068,00 грн., відповідно до розпису державного 

бюджету. 

 Вищевказані зміни до доходної частини бюджету громади відповідно відображено у 

видатковій частині бюджету. 

 

   Зміни показників розподілу видатків місцевого бюджету здійснено: 

шляхом перерозподілу бюджетних призначень головними розпорядниками коштів в 

межах їх загального обсягу, з метою забезпечення проведення розрахунків по оплаті праці 

працівників відділу освіти Кобеляцької міської ради, а саме інклюзивно-ресурсного центру 

та відділу культури, туризму, молоді та спорту.  
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Рішенням Виконавчого комітету міської ради від 16.12.2021 року № 681 “Про 

внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 

рік”  вносяться зміни до дохідної, видаткової частини бюджету та фінансування, а саме: 

включено зміни в частині міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету згідно 

розпорядження Полтавської облдержадміністрації від 14.12.2021 року № 875 від «Про 

перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік» - 

субвенції із загального фонду 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 у сумі 400 520,00 грн. Даний обсяг коштів спрямовується 

для використання на вищевказані цілі галузевому сектору Виконавчого комітету міської 

ради.   

 Рішенням виконавчого комітету міської ради внесено зміни до показників розподілу 

видатків та фінансування місцевого бюджету в частині перерозподілу видатків в межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головним розпорядникам коштів – 

Відділу освіти  Кобеляцької міської ради та фінансовому відділу Кобеляцької міської ради, 

шляхом збільшення видатків розвитку спеціального фонду за рахунок зменшення поточних 

видатків загального фонду з метою передачі міжбюджетного трансферту до обласного 

бюджету у вигляді іншої субвенції у обсязі 175141,00 грн. для співфінансування на 

придбання технічного обладнання для харчоблоків опорних закладів Кобеляцької міської 

ради. 

  Зміни показників розподілу видатків  та фінансування місцевого бюджету здійснено 

з метою ефективного використання бюджетних коштів: 

шляхом зменшення резервного фонду бюджету громади з метою забезпечення 

проведення розрахунків за спожиті енергоносії закладами охорони здоров’я; 

шляхом перерозподілу бюджетних призначень головними розпорядниками коштів в 

межах їх загального обсягу, по загальному  і спеціальному фондах, шляхом 

збільшення/зменшення видатків розвитку спеціального фонду за рахунок 

збільшення/зменшення поточних видатків та в межах бюджетних призначень загального 

фонду  Виконавчого комітету міської ради, відділу освіти та відділу культури, туризму, 

молоді та спорту міської ради.  

Зміни відображено у  додатках № 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу 

міської ради                                                                                 Андрій ДАЦКО 


