
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік  

 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», статтею 23, 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України                             

від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), рішенням пленарного засідання 

десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 

грудня 2021 року № 374 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 

16100000000 (код бюджету)», з метою внесення змін до показників обласного 

бюджету Полтавської області  на 2022 рік, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити розпорядження начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації: 

 

1. «Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету»  від 08 березня 

2022 року № 11. 

 

2. «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2022 рік» 

від 22 березня 2022 року № 22. 

 

3. «Про зменшення обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

на 2022 рік» від 23 березня 2022 року № 25. 

 

4. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 23 березня 2022 року № 26. 

 

5. «Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету на 2022 рік»                 

від 23 березня 2022 року № 32. 

6. «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2022 рік» 

від 30 березня 2022 року № 36. 
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7. «Про розподіл субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету 

Полтавської області на 2022 рік» від 12 квітня 2022 року № 42. 

 

8. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 15 квітня 2022 року № 45. 

 

9. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 квітня 2022 року № 50. 

 

10. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 квітня 2022 року № 52. 

 

11. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 25 квітня 2022 року № 53. 

 

12. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 27 квітня 2022 року № 60. 

 

13. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 03 травня 2022 року № 66. 

 

14. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 05 травня 2022 року № 71. 

 

15. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 06 травня 2022 року № 73. 

 

16. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 16 травня 2022 року № 76. 

 

17. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 травня 2022 року № 80. 

 

18. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 23 травня 2022 року № 82. 

 

19. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 30 травня 2022 року № 84. 

 

20. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 30 травня 2022 року № 86. 

 

21. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 06 червня 2022 року № 105. 

 

22. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 09 червня 2022 року № 112. 
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23. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 червня 2022 року № 134. 

 

24. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 червня 2022 року № 135. 

 

25. «Про внесення змін до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 

20.05.2022 №80» від 20 червня 2022 року № 136. 

 

26. «Про внесення змін до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 

20.05.2022 №80» від 28 червня 2022 року № 146. 

 

27. «Про внесення до змін показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 29 червня 2022 року № 149. 

 

28. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 29 червня 2022 року № 154. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                               Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження розпоряджень начальника 

Полтавської обласної військової адміністрації щодо внесення змін до 

показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік» 
 

Розробник проєкту рішення: Департамент фінансів Полтавської обласної 

військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу 

України. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення зумовлено необхідністю затвердження 

розпоряджень начальника Полтавської обласної військової адміністрації                    

щодо внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області                      

на 2022 рік.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлено з метою забезпечення належного рівня 

фінансування закладів соціально-культурної сфери, виконання інвестиційних 

проєктів, будівництва об’єктів обласної комунальної власності,  дорожньої 

інфраструктури. 

 

4. Правові аспекти 

 

У даній сфері правового регулювання діють: 

Бюджетний кодекс України. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» 

(зі змінами). 

Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 374 «Про 

обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код 

бюджету)». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Джерелом покриття витрат для забезпечення належного рівня 

фінансування закладів соціально-культурної сфери, виконання інвестиційних 

проєктів, будівництва об’єктів обласної комунальної власності,  дорожньої 
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інфраструктури визначено залишки коштів на початок року, а також 

кошти, що додатково надійшли до обласного бюджету з бюджетів 

територіальних громад. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/ органів/ сторін 

 

Проєкт рішення не потребує проведення консультацій із заінтересованими 

сторонами та безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

щодо внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік оприлюднено на офіційному сайті Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення є збалансованим та сприятиме вирішенню найнагальніших 

питань регіонального значення. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

фінансів Полтавської обласної  

військової адміністрації Павло КРОПИВКА 


