
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(сьома позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від 29 березня 2021 року        № 202 

 

 

Про внесення змін до рішення 

шостої сесії міської ради восьмого скликання 

від 12 березня 2021 року № 132 “Про внесення  

змін до рішення третьої сесії міської ради  

восьмого скликання від 24 грудня 2020 року 

№ 51 “Про бюджет Миргородської міської 

територіальної громади на 2021рік” 

 

 

 Відповідно до ст.ст. 23, 78, Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

вирішила: 

 

 1.  Внести зміни до рішення шостої сесії міської ради восьмого скликання від             

12 березня 2021 року № 132 “Про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради 

восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 51 “Про бюджет Миргородської міської 

територіальної громади на 2021рік” та розділ 2 “Показники міжбюджетних трансфертів 

іншим бюджетам” додатку 4 викласти в новій редакції (додається). 

 

 2.   Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління міської 

ради (Скляр С.М.), контроль за виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, 

економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських 

територій (Сєров В.В.). 

     

 

 

 
 

 

Міський голова      Сергій Соломаха 

 

 



Додаток

2. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам
(грн.)

1 2 3 4

3719750 9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1 200 000

16100000000 9750 Обласний бюджет Полтавської обсласті 1 200 000

16100000000 9750
"Будівництво басейну розташованого за адресою: вул. Гоголя, 175 в м. Миргород, 

Полтавської області. Коригування"
1 200 000

16100000000 9750

Програма "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування" Миргородської міської ради на 2021 рік“ ("Реконструкція частини головного 

лікувального корпусу під відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги КНП 

"Миргородська центральна районна лікарня")

-2 500 000

16100000000 9750

Програма "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування" Миргородської міської ради на 2021 рік“ (Реконструкція частини головного 

лікувального корпусу під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги 

комунального некомерційного підприємства "Миргородська центральна районна 

лікарня" Миргородської районної ради по вул. Гоголя, 172 в м. Миргород, Полтавської 

області)

2 500 000

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 850 000

16100000000 9770 Обласний бюджет Полтавської обсласті 1 850 000

16100000000 9770 (Співфінансування на придбання шкільних автобусів) 1 850 000

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 3 050 000

Х Х загальний фонд 0

Х Х спеціальний фонд 3 050 000

Олександр Гуржій

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Секретар міської ради

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / Код 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету

до рішення сьомої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання

від 29 березня 2021 року № 202

       Зміна міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

16568000000

(код бюджету)


