
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(двадцять дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від 05 січня 2023 року                                                          № 2 

 

Про бюджет Миргородської 

міської територіальної  

громади на 2023 рік 

в новій редакції 

1656800000 
(код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

      вирішила: 

1.  Визначити на 2023 рік: 

- доходи бюджету Миргородської міської територіальної громади у сумі 581 420 305 

гривень, у тому числі доходи загального фонду 571 927 138 гривень та доходи спеціального 

фонду 9 493 167 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки бюджету Миргородської міської територіальної громади у сумі 579 900 305 

гривень, у тому числі видатки загального фонду 517 427 138 гривень та видатки 

спеціального фонду 62 473 167 гривень; 

-  надання кредиту з бюджету Миргородської міської територіальної громади, а саме: 

надання коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань із спеціального фонду, 

комунальному підприємству “Миргородтеплоенерго” Миргородської міської ради у сумі       

1 520 000 гривень, який може надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на 

виконання зобов’язань по кредитному договору з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО) згідно з додатком 4 до цього рішення; 

- профіцит за загальним фондом бюджету Миргородської міської територіальної 

громади у сумі 54 500 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;  

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миргородської міської територіальної 

громади у сумі 54 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;  

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миргородської міської 

територіальної громади у розмірі  1 000 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків 

загального фонду бюджету Миргородської міської територіальної громади, визначених цим 

пунктом; 

- резервний фонд бюджету Миргородської міської територіальної громади у розмірі      

9 500 000 гривень, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету 

Миргородської міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.   



 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення.   

   

 Дозволити міському голові своїм розпорядженням здійснювати розподіл та 

перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих 

бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіко-

інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій 

з наступним затвердженням на сесії міської ради. 

 

  4.  Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів 

згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миргородської міської територіальної громади 

на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 143 042 650 гривень згідно з 

додатком 7 до цього рішення. 

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Миргородської міської територіальної 

громади на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 

64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 103¹, 103², 

103
3
, 103

6
, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та 

частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною 

першою статті 15 та статті 72 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження визначені статтею 64  

Бюджетного кодексу України. 

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1 

та частини першої статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

3)  у частині кредитування є надходження визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу 

України. 

 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 

Миргородської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 

першої статті 69
1
, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України,

 
спрямовуються на 

реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 

та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Визначити: 

 

- у 2023 році граничний обсяг надання місцевої гарантії у сумі 1 520 000 гривень; 

 

- на 31 грудня 2023 року граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 4 423 510  

гривень.  
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10. Визначити на 2023 рік відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками Миргородської міської територіальної громади, видатки загального 

фонду на:  

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  

соціальне забезпечення; 

обслуговування місцевого боргу; 

оплата енергосервісу; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за 

кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла; 

програму державних гарантій медичного обслуговування населення. 

 

         11.  Дозволити начальнику фінансового управління Миргородської міської ради в 

межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету Миргородської міської територіальної громади на 

депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право 

начальнику фінансового управління міської ради, заступнику начальника фінансового 

управління – начальнику бюджетного відділу, отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 

Миргородської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

  

13. Головним розпорядникам коштів бюджету Миргородської міської територіальної 

громади забезпечити виконання вимог Бюджетного кодексу України стосовно: 

 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету 

коштів,  наданих за операціями з кредитування бюджету та коштів, наданих під місцеві 

гарантії; 

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства; 

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та 

здійснення витрат бюджету; 

6) забезпечення у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці 



та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні 

послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання 

договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, 

затверджених у кошторисі. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань. 

 

14. Розпорядники коштів бюджету Миргородської міської територіальної громади 

мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати витрати тільки в межах 

бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на 2023 рік, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органом Державної 

казначейської служби України. 

 

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансове управління міської ради за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює 

перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в 

розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними 

програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків 

(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням 

виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань 

бюджету, економіко–інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та 

розвитку сільських територій.  

 

 16. Затвердити відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, в розмірі 

10 відсотків. Обсяг чистого прибутку (доходу), розраховується згідно з положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. Розрахована сума частини чистого прибутку (доходу) 

подається до податкового органу у строки, встановлені для подання декларації та сплати 

податку на прибуток підприємства, та перераховується на відповідний рахунок до загального 

фонду бюджету міської територіальної громади. 

  

17.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. 

 

18.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України 

забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в 

газеті “Прапор перемоги” та на офіційному сайті Миргородської міської ради. 

 

20. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління міської 

ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, 

економіко–інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку 

сільських територій (Сєров В.В.).  

 
 

 

Міський голова      Сергій СОЛОМАХА 


